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ส่วนที ่1  การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใหบ้รกิาร

และจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ รวมถึงธุรกิจจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์สินคา้ทางสถานีโทรทัศน์ทั้งระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัท และระบบ

ดิจิตอล ท่ีบริษัทฯ ซือ้เวลาจากสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล บริษัทฯจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 โดย                      

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์   ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น               

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ปัจจุบันนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และครอบครวัเป็นทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ 31 ธันวาคม 2561                

ถือหุน้รอ้ยละ 67.54 ของทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้) และเป็นผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 

ธุรกิจท่ีบรษิัทฯดาํเนินการเริ่มแรก คือ ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ ์อาทิเช่น สินคา้ดีวีดีชดุ (Box set) เสือ้ยิม้ให้

พ่อ นํ้าดื่มตราภัทรพัฒน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินคา้และผลิตภัณฑ์ภายใตสิ้ทธ์ิของบริษัทฯ เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกัด (“JKN 

Landmark”) (เดิมชื่อ บริษัท เอสทีจี มลัติมีเดีย จาํกัด) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และครอบครวัสุธีสถาพร 

(ครอบครวันายจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์) เป็นผูบ้ริหาร และถือหุน้ทั้งจาํนวน JKN Landmark เคยประกอบธุรกิจใหบ้ริการและ

จาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์รวมถึงจาํหน่ายสินคา้และผลิตภัณฑอ่ื์นๆ ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์เช่น 

การใหเ้ช่าอาคารสาํนกังาน ในปี 2557 และเน่ืองจากนายจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์และครอบครวัเล็งเห็นว่าธุรกิจใหบ้ริการและ

จาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ดาํเนินการภายใต ้JKN Landmark มีโอกาสเติบโตสงู เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีอุตสาหกรรมโทรทศันใ์น

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงครัง้สําคัญ คือ รัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ร่วมประมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรบัการเติบโตและขยายในธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์

นายจกัรพงษ์และครอบครวัสธีุสถาพรจึงดาํเนินการขายลิขสิทธิ์คอนเทนตข์อง JKN Landmark ใหก้ับบรษิัทฯ เพ่ือดาํเนินธุรกิจ 

ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นตน้มา  

ภายหลงับรษิัทฯดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ซึ่งบรษิัทฯไดทุ้่มเทในการศึกษาและมีการลงทุน

ซือ้และนาํเข้าลิขสิทธิ์คอนเทนตห์ลากหลายขึน้และตอบสนองความตอ้งการของผู้ชมในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตป์ระเภทซีรีส ์การต์นู ภาพยนตร ์สารคดี เป็นตน้ เพ่ือรองรบัการเติบโตของความตอ้งการลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์อง

ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนท์ุกระบบ ผูป้ระกอบธุรกิจเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนตผ่์านระบบวิดีโอออนดีมานด ์(Video On 

Demand หรือ VOD) ผูป้ระกอบธุรกิจเผยแพร่ลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์นรูปแบบโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์(Home Entertainment) อาทิ

เช่น ดีวีดี (DVD) และบลเูรย ์(Blu-ray) ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บริษัทฯใหบ้รกิารและจาํหน่ายเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ซือ้และนาํเขา้

จากเจา้ของลิขสิทธิ์โดยตรงทั้งจากเจา้ของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ อาทิเช่น เกาหลีใต ้อินเดีย จีน ฟิลิปปินส ์และสหรฐัอเมริกา 

เป็นตน้ และบรษิัทในประเทศท่ีไดร้บัสิทธ์ิจากเจา้ของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ 

นอกจากธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์และธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯยังมีรายไดจ้ากธุรกิจ

ให้บริการและจาํหน่ายเวลาทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นเวลาท่ีบริษัทฯไดร้บัจากเจ้าของสถานีโทรทัศน์โดยตรง 

นอกจากธุรกิจของบรษิัทฯตามระบขุา้งตน้  บริษทัฯมีบรษิัทย่อยทัง้ 4 บริษัท ท่ีบรษิัทฯถือหุน้ทัง้จาํนวน และประกอบธุรกจิ ดงันี ้

บริษัทย่อยจาํนวน 2 บริษัท ดาํเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินคา้หรือผลิตภัณฑ์ทาง

สถานีโทรทัศน์ ระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ช่องรายการ JKN Dramax และ 2) ธุรกิจตัวแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณาของ

สถานีโทรทศันใ์หก้ับกลุ่มบรษิัท 3) ธุรกิจสถานีโทรทศันร์ายการข่าวเศรษฐกิจ ภายใตช้ื่อ JKN-CNBC และ JKN NEWS และ อยู่

ระหว่างศกึษาธุรกิจ คือ  ธุรกจิสถาบนัฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล/นิติบคุคล 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 2

  

 

1.1 วิสัยทัศนแ์ละการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน ์(VISION) 

เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมการจัดจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องประเทศไทยสู่สากล และนาํเข้าคอนเทนต์ชั้นนาํจาก

ต่างประเทศ 

 

พันธกิจ (MISSION) 

1. เป็นผูน้าํดา้นการนาํเขา้คอนเทนตแ์บรนดค์ณุภาพระดบัโลกมาสู่ประเทศไทย และประเทศกลุม่ CLMV 

2. เป็นผูน้าํดา้นการพฒันาคอนเทนตไ์ทย ใหเ้ผยแพรแ่ละจดัจาํหน่ายสู่สากล 

3. เป็นผูน้าํในการสรา้งแรงบันดาลใจใหแ้ก่ประชาชนดา้นการใชช้ีวิตซึ่งเปรียบเสมือนการเป็นหนา้ต่างโลกของคนไทย 

ผ่านเร่ืองราวทัง้สาระและบนัเทิงเพ่ือใหท้กุคนไดเ้ห็นโลกกวา้งและสรา้งวิสยัทศัน ์

 

เป้าหมาย (AIMS) 

1.  เป็นผูน้าํดา้นการนาํเขา้ และจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตร์ะดบัโลกในประเทศไทย 

2.  เป็นตวัแทนในการเผยแพรค่อนเทนตท่ี์มีคณุภาพภายในประเทศไปสู่ระดบัสากล 

3.  สรา้งการเรียนรูแ้ละส่งเสรมิวฒันธรรมท่ีดีผ่านคอนเทนตร์ะดบัโลก 

 

กลยุทธ ์(STRATEGY) 

เพ่ือบรรลเุป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ บรษิัทฯ มุ่งเนน้กลยทุธ ์3 ดา้น ไดแ้ก ่

1.  กลยุทธด์า้นราคา โดยบรษิัทฯ เป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตส์าํเร็จรูปชัน้นาํซึ่งซือ้และนาํเขา้จากเจา้ของ

ลิขสิทธิ์หรือผูไ้ดร้บัสิทธ์ิโดยตรง และจาํหน่ายให้กับผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนท์ั้งระบบดิจิตอลและระบบผ่าน

ดาวเทียม รวมถึงบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจวิดีโอ ออนดีมานด(์Video on Demand หรือ VOD) ซึ่งการกาํหนดราคา จะมี

ความแตกต่างกนัโดยพิจารณาถึง ช่องทางการออกอากาศ ขอ้กาํหนดในการออกอากาศ และคุณภาพของคอนเทนตท่ี์

จาํหน่าย 

2. กลยุทธด์า้นการตลาด โดยเป็นบรษิัทนาํเขา้และจาํหน่ายคอนเทนตส์าํเรจ็รูปท่ีมีความหลากหลาย ทนัต่อกระแสนิยม 

และเหมาะกบัผูช้มทกุเพศ ทกุวยั  

3. กลยทุธด์า้นการจาํหน่าย โดยการเป็นบรษิัทท่ีไดร้บัสิทธ์ิจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ครอบคลมุช่องทางการเผยแพรท่ัง้ 

7 ช่องทาง ไดแ้ก่ (1) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนตผ่์านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนด์ิจิตอล (DTT : Digital 

Terrestrial TV) (2) สิทธิ์เผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนตผ่์านการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนร์ะบบเคเบิลและดาวเทียม 

(Cable & Satellite) (3) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์นโรงภาพยนต ์(Cinema) (4) สิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

ทางระบบช่องสญัญาณทางอินเตอรเ์น็ต หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด ์(VOD : Video On Demand) (5) สิทธิ์เผยแพร่

ลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์นรูปแบบสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกับคอนเทนต ์(Merchandise) (6) สิทธิ์เผยแพร่ลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตผ่์านส่ือส่ิงพิมพ ์(Publishing) เช่น หนังสือพิมพ ์แมกกาซีนและพ๊อคเก็ตบุค(Pocket Book) และ (7) สิทธ์ิ

เผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์นระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจาํทาง รถไฟ เรือ และเคร่ืองบินซึ่งปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์จําหน่ายแล้วทั้งหมด 5 ช่องทาง คือ (1) DTT (2) Cable & Satellite (3) Cinema (4) VOD                     

(5) Merchandise 
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1.2 ประวัติความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่าํคัญ 

ปี 2556 • จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 ภายใตช้ื่อ “บริษัท เอสทีจีซีพี จาํกัด” ดว้ยทุน 

จดทะเบียนเริ่มตน้ เท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้

หุน้ละ 100 บาท 

• ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัท เอสทีจี มลัติมีเดีย จาํกดั (ปัจจุบนัเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ 

จาํกัด หรือ JKN Landmark) ในการบริหารและจัดการเผยแพร่ สารคดี “My King ในหลวงของเรา” ซึ่ง

เป็นสารคดีท่ีจดัทาํขึน้เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาขององค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยสารคดีดังกล่าวเป็นการทําร่วมกับ National 

Geographic ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ได้รบัมอบหมายจาก JKN Landmark ในการบริหารและจัดการจําหน่ายเสือ้ “ยิม้ให้พ่อ” ซึ่งเป็นเสือ้ 

นราชสดุาสยามบรมราชกุมารี ท่ีตตราพระราชทานแห่งสมเด็จพระเทพรั  JKN Landmark ซือ้จากมูลนิธิ

ชยัพฒันา 

• ได้รับมอบหมายจาก JKN Landmark ในการดูแลการจัดจําหน่ายนํ้าดื่มตรา “ภัทรพัฒน์” ซึ่งเป็น 

ารจาํหน่ายตราพระราชทานแห่งสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายไดจ้ากก  

JKN Landmark นําเข้าสมทบโครงการสรา้งความรูแ้ละส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนโครงการ

พระราชดาํร ิ

• วัน ท่ี  13 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best Packaging” จาก National Geographic จาก

ภาพยนตรส์ารคดี “My King” ในงาน MIPCOM ณ ประเทศฝรั่งเศส 

• 27 พฤศจิกายน 2556 ไดร้บัพระบรมราชานุญาตใหเ้ป็นผูผ้ลิตภาพยนตรส์ารคดี “The People’s King  

ในหลวงในดวงใจ” รว่มกบั History Channel  

• วนัท่ี 9 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 5/2556 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

1,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 40,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัทฯ  

 

ปี 2557 • วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ เปล่ียนชื่อจาก “บริษัท เอสทีจีซีพี จํากัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น  

กดัลิฟวิ่ง จาํ ” 

• เดือนมีนาคม 2557 ร่วมกับกระทรวงการคลงั และ National Geographic ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์

สารคดี พรอ้มเหรียญกษาปณช์ดุ “พทุธามหากษัตรยิ”์ 

• วนัท่ี 2 เมษายน 2557 บรษิัทฯ ไดก้่อตัง้ “บรษิัท เจเคเอ็น ทราเวล จาํกดั” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบ

ธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมใหก้ับบุคคล คณะบคุคลและนิติบุคคลดว้ยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วน

รอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบนับรษิัท เจเคเอ็น ทราเวล จาํกัด อยู่ระหว่างศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว 

• วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 9/2557มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

5,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 950,000 หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัทฯ  
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• วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บรษิัทฯ เปล่ียนชื่อจาก “บรษิัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่งจาํกดั” เป็น “บรษิัท เจเคเอ็น โก

ลบอล มีเดีย จาํกดั”  

• วนัท่ี 22 มิถุนายน 2557 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามญัของ “บรษิัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกัด”โดย

นเดิมซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหนจากผูถื้อหุ้เป็นการซือ้หุ้ ารของบริษัทฯ โดยเขา้ถือหุน้ในสดัส่วน

รอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกัด ทั้งนี ้ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกดั เท่ากบั 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

- บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกัด เป็นบริษัทย่อยท่ีตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจ

ตัวแทนจําหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียมของกลุ่มบริษัท และ

สถานีโทรทัศนร์ะบบดิจิตอลซึ่งกลุ่มบริษัทซือ้มาจากทางสถานีระบบดิจิตอล ทั้งนีบ้ริษัท เจเคเอ็น 

บรอดคาสท ์จาํกัด เริ่มประกอบธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2559 โดยเป็นตัวแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณา

ของช่องรายการ “JKN Dramax” ซึ่งเป็นช่องรายการของกลุ่มบรษิัท 

• วนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 21/2557 มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 

100,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,000,000 หุ้น                

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัทฯ  

• วนัท่ี 25 กนัยายน 2557 

- เขา้ซือ้หุน้ของบริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จาํกัด จากผูถื้อหุน้เดิม ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหาร

ของบริษัทฯ  ภายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ

บรษิัท เจเคเอ็น ทราเวล จาํกดั 

- เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ “บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จาํกัด”โดยเป็นการซือ้หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม                

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้รหิารของบริษัทฯ  ภายหลงัการซือ้หุน้ บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จาํกัดทั้งนี ้ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เจเคเอ็น แชนแนล จาํกัด เท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 10,000 หุน้ มูล

ค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 100 บาท 

- บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม โดยการเช่า

สถานีโทรทศันข์องบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน ก่อนจะขออนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพ่ือประกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทศันส์าํหรบัใหบ้ริการกระจายเสียงและโทรทศัน ์(กิจการท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ี) ท่ีไม่มีโครงข่าย

เป็นของตวัเอง ช่องรายการ “JKN Dramax” ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 

- เขา้ลงทนุใน“บรษิัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จาํกดั” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจช่องสถานีโทรทศัน์

ประเภทข่าว ดว้ยทนุจดทะเบียนเท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท บรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

- ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 6/2557 มีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบรษิัท เจเคเอ็น แชนเนล 

จาํกดั จาก 1,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 990,000 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน

บรษิัทฯ  
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• วนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 ไดร้บัพระราชานุญาตเชิญพระฉายาลกัษณ ์และภาพพระราชกรณียกิจ จดัทาํสาร

คดีชดุ My Queen – พระราชินีของเรา ความยาว 120 นาที เพ่ือเผยแพรท่างสถานีโทรทศันด์าวเทียม และ

พระพระราชานญุาตจดัทาํเป็นหนงัสือประกอบดีวีดีสารคดีรว่มกบัเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก สหรฐัอเมรกิา 

• วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานญุาต จดัทาํสารคดีชุด “King Bhumibol of 

Thailand : The People’s King – ในหลวงในดวงใจ” ความยาว 60 นาที  

ปี 2558 • วันท่ี 27 มกราคม 2558 ไดร้บัพระราชทานพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ และพระราชทาน

พระราชานุญาตทาํสาํเนาวีดิทัศนพ์ระราชประวัติและพระราชกรณียกิจดา้นต่างๆ ไปจัดทาํสารคดี ชุด 

“My Princess – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าหญิงของเรา” โดยนําเนื้อหาของสารคดีดังกล่าว

จดัพิมพเ์ป็นหนงัสือ แผ่นดีวีดี และเผยแพร่ทางสถานีโทรทศันท์ัง้ในและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมาย

การคา้ของ National Geographic  

• ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ขายหุน้ท่ีถืออยู่ส่วนหน่ึงใหแ้ก่ บรษิัท มีเดีย คิงส ์จาํกดั ซึ่งทาํให ้บรษิัท มีเดีย คิงส ์

จาํกัด เขา้ถือหุน้ในบริษัทฯ คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ ทั้งนี ้บริษัท มีเดีย คิงส ์

จาํกดั เป็นบรษิัทภายใตก้ารควบคมุของนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ 

• วนัท่ี 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของ บริษัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกัด จากผูถื้อหุน้

เดิม ซึ่งเดิมนายจกัรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งถือหุน้โดยตรง และ/หรือ มีอาํนาจควบคุมใน

บรษิัทดงักล่าว  ภายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ บรษิทัฯ จะถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนของ

บรษิัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกดั 

• วันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 เปล่ียนชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น ทราเวล จาํกัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ ์

จาํกดั” 

• วันท่ี 11 ธันวาคม 2558 เปล่ียนชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น ดิจิตอล จาํกัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอ 

จาํกดั” 

ปี 2559 • วนัท่ี 15 มิถนุายน 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนมุตัิท่ีสาํคญั ดงันี ้

- อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั )มหาชน( ” 

- อนุมัติการเปล่ียนมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี

จาํนวนหุน้สามญัจาก 2,000,000 หุน้ เป็น 400,000,000 หุน้ 

- อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 257,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 

เพ่ิมทุนจาํนวน 115,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทาํให ้

มขึน้เป็นนจดทะเบียนเพ่ิบรษิัทฯ มีทุ  257,500,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 515,000,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

• วันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนุมัติออกหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ท่ี 

1/2559 จาํนวน 2 ชดุ มลูค่ารวม 400 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 6.25 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้

กูช้นิดระบุชื่อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้และมีอายุ 2 ปีการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นเงนิทนุหมนุเวียน และคืนเงินกูร้ะยะสัน้ใหก้บัสถาบนัการเงิน เป็นหลกั 

• วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน กลต.) 

ไดม้ีมติอนุมัติในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ท่ี 1/2559 จาํนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 400 ลา้น

บาท อัตราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 6.25 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มี



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 6

  

ประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และมีอายุ 2 ปี โดยเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนราย

ใหญ่ 

• เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิ์จาก National Broadcasting Company Universal (NBC) 

เพ่ือผลิตและเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ซี เอ็นบีซี  (CNBC) ในรูปแบบภาษาไทย  

โดยรายการท่ีไดร้บัสิทธ์ิเป็นผูผ้ลิตและออกอากาศ อาทิเช่น รายการข่าวประจาํวนั รายการข่าวเศรษฐกิจ 

เป็นตน้ 

• วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เปล่ียนชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น แอลเอสไอจาํกัด” เป็น “บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์

จาํกดั” 

• วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เปล่ียนชื่อ “บรษิัท เจเคเอ็น บรอดคาสท ์จาํกดั” เป็น “บรษิัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี 

จาํกดั” 

• วนัท่ี 5 ธันวาคม 2559 บรษิัทฯ ไดร้ว่มกบั 22 ช่องสถานีโทรทศันใ์นประเทศไทย เพ่ือออกอากาศสารคดีชดุ 

“My King ในหลวงของเรา... ความสขุ ความทรงจาํ นิรนัดร”ซึ่งเป็นภาพยนตรส์ารคดีท่ีถ่ายทอดพระราช

ประวตัิ และโครงการต่างๆ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เพ่ือเป็นการถวายความ

อาลยัต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค ์

• วนัท่ี 29 ธันวาคม 2559 บรษิัทฯ ไดร้บัพระราชานญุาตจดัทาํสารคด ี“My King ในหลวงของเรา...ความสขุ

ความทรงจาํนิรนัดร”ซึ่งเป็นสารคดท่ีีจดัทาํขึน้เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระราชประวตัิขององค์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช 

 

ปี 2560 • วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2560 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2560 มีมติอนมุตัท่ีิสาํคญั ดงันี ้

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจํานวน 257,500,000 บาทเป็น 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

115,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือตัดหุ้นเพ่ิมทุนท่ียังไม่ได้จําหน่ายออกจาก 

ทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

- อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 270,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 

เพ่ิมทุนจาํนวน 140,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน ทาํให ้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึน้เป็น 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 540,000,000 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

• วนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2560 มีมติอนมุตัิท่ีสาํคญั ดงันี ้

- อนุมตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ จากเดิมไม่เกิน 500 ลา้นบาท เป็นไม่

เกิน 800 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

- อนุมตัิการออกหุน้กู ้(Bond) ครัง้ท่ี 1/2560 มลูค่ารวม 210 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 6.75 

ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็น

หลกัประกัน มีคุณจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์เป็นผูค้ ํา้ประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และมีอายุ 1 ปี 6 เดือน

การออกหุน้กูด้ังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พ่ือบริหารจัดการและชาํระภาษีคา้งจ่ายแก่สรรพากร และลด

ภาระเบีย้ปรบัเงินเพ่ิมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

• วันท่ี 20 มิถุนายน 2560บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ท่ี 1/2560 มูลค่ารวม 210 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 6.75 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหุน้ของกลุ่ม

ผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นหลกัประกัน มีคุณจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์เป็นผูค้ ํา้ประกัน มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และมี

อาย ุ1 ปี 6 เดือน 
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• วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ไดร้่วมกับ History Channel ในการเผยแพร่สารคดีชุด “The Peoples’ 

Queen พระราชินีในดวงใจ ซึ่งเป็นสารคดีท่ีถ่ายทอดพระราชประวัติ และพระจริยวัตรอันงดงามของ

พระองค ์เพ่ือเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาของสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

• วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือแจง้การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการ

เสนอขายหลักทรพัยแ์ละร่างหนังสือชีช้วนสาํหรบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก

จากสาํนกังานกลต . 

• วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ภายใตช้ื่อย่อ “JKN” เขา้ทาํการซือ้ขายวนัแรกในตลาด

หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) 

ปี 2561 • วนัท่ี 30 มกราคม 2561 แถลงข่าวความรว่มมือระหว่างช่อง 8 กบั JKN 

• วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์2561 แถลงข่าวความรว่มมือระหว่าง Bright TV กบั JKN 

• วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2561 มีมติให้เสนอผูถื้อหุ้นพิจารณา

อนมุตัิ เร่ืองท่ีสาํคญั ดงันี ้

-    พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่จาํนวน 2 ท่าน 

-   พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ (JKN-

W1) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) จาํนวน 108,000,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วนหุน้สามญั 5 หุน้ ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1หน่วย 

-   พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ จากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เป็น

จาํนวน 324,000,000 บาท และมีมติอนุมัติให้นําเสนอการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บรษิัทฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ  

-    พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 108,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 1 (JKN - W1) ซึ่ง

ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

-   พิจารณาอนมุตักิารขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ ภายใตม้ติดงักล่าว จากเดิมไม่

เกิน 800 ลา้นบาท เป็นไม่เกิน 1,200 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

• วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2561 แถลงข่าวความรว่มมือระหว่าง ช่อง 3 กบั JKN 

• วนัท่ี 19-22 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ขยายตลาดการขายคอนเทนตไ์ปยังต่างประเทศ โดยร่วมงานฮ่องกง 

อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟิลม์มารท์ ประเทศฮ่องกง เป็นงานแรก 

• วนัท่ี 25 เมษายน  2561 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 มีมติอนมุตัิเร่ืองท่ีสาํคญั ดงันี ้

- อนมุตัิการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่จาํนวน 2 ท่าน  

- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (JKN-W1) 

(“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) จาํนวน 108,000,000 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วนหุน้สามญั 5 หุน้ ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

- อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 108,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพ่ือรองรบัการใช้สิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ จากทุนจดทะเบียนเดิม 270,000,000 บาท เป็นจาํนวน 

324,000,000 บาท  

- และมีมติอนุมตัิใหน้าํเสนอการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 108,000,000 หุน้ 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 8

  

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของ

บริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (JKN - W1) ซึ่งออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือ

หุน้ 

- อนมุตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ ภายใตม้ติดงักล่าว จากเดิมไม่เกิน 800 

ลา้นบาท เป็นไม่เกิน 1,200 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

• วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561  ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญ ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (JKN-W1) จาํนวน 108,000,000 หน่วย เริ่มซือ้ขายวันแรกในตลาดหลกัทรพัย์

เอ็ม เอ ไอ (mai)   

• วนัท่ี 4 มิถนุายน 2561 บรษิัทฯ ลงนามสญัญากับบรษิัท บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) ผูบ้รหิารช่อง 33 เอช

ดี ช่อง 28 เอสดี และช่อง 13 แฟมิล่ี  เพ่ือเป็นตวัแทนจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตล์ะครไทยของช่อง 3 ไป

จาํหน่ายยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก (ยกเวน้ประเทศ สาธารณรฐัประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า กัมพูชา 

เวียดนาม พม่า)  

• วันท่ี 19 มิถุนายน 2561  บริษัทฯ ได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็ม ตามโครงการการประเมิน

คณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 ซึ่งดาํเนินการโดย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ตาม

ภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ (Bond)ครัง้ท่ี 1/2561 มูลค่ารวม 400 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี ้ยคงท่ีรอ้ยละ 6.50 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มีอาย ุ2 ปี ซึ่งใหสิ้ทธิผูอ้อกหุน้กูใ้นการไถ่ถอนไดก้่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน

หุน้กู ้

• วนัท่ี 24 กนัยายน  2561 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2561 มีมติอนมุตัิการขยายวงเงินการออกและ

เสนอขายหุ้นกูข้องบริษัทฯ ภายใตม้ติดงักล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ลา้นบาท เป็นไม่เกิน 1,500 ลา้น

บาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

• วนัท่ี 19 ตุลาคม 2561  บริษัทฯ ไดร้บัผลประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย (CGR) ใน

ระดบั “ดีมาก (4 ดาว)” จากโครงการสาํรวจการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2561 

ซึ่งจดัทาํโดยสถาบนักรรมการบรษิัทไทย โดยไดร้บัความสนบัสนุนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กู ้(Bond) ครัง้ท่ี 2/2561 มูลค่ารวม 500 ลา้นบาท อตัรา

ดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 6.50 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหุน้สามัญ

บริษัทเจเคเอ็นโกลบอลมีเดียจาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์เป็น

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มีอาย ุ1 ปี11 เดือน 28 วนั  

• วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดร้บัรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ซึ่งดาํเนินโครงการ

โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยบริษัทฯ ไดร้บัรางวัล PlatinumAwards ซึ่งถือ

เป็นรางวลัระดบัสงูสดุของประเภทธุรกิจบรกิาร 

ปี 2562 • วนัท่ี 4 เมษายน 2562 บริษัทฯ ลงทุนเพ่ิมในหุน้สามัญเพ่ิมทุนทั้งหมดของบริษัทย่อย จาํนวน 2 บริษัท 

ดงันี ้

• บรษิัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั จาํนวน 590,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 

59,000,000 บาท ทาํใหส้ดัส่วนการลงทนุของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อยดงักล่าวคงเดิม  

• บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกัด จาํนวน 90,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน

รวม 9,000,000 บาท ทาํใหส้ดัส่วนการลงทนุของบรษิัทฯในบรษิัทย่อยดงักล่าวคงเดิม 
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ซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2562 

• วนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานของของบริษัทฯ ประจาํปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในรูป

ของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ต่อหุน้สามัญจาํนวน 540,000,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 91.8 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 41.23% ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี ของงบเฉพาะกิจการ แต่ไม่รวม

กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ และภายหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 

2562 

• วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ไดอ้อกหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ท่ี 1/2562 มูลค่ารวม 270,000,000 บาท 

อัตราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 7.00 ต่อปี หุน้กูด้ังกล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มีอาย ุ2 ปี เสนอขายแก่ผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่ 

• มิถนุายน 2562 ต่อสญัญากบับรษิัท บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) ผูบ้รหิารช่อง 33 เอชดี ลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ละครไทยของช่อง 3 ไปทาํตลาดและจาํหน่ายคอนเทนตใ์นตลาดต่างประเทศ โดยไดข้ยายการตลาดและ

การจําหน่ายคอนเทนต์ครอบคลุมไปถึงกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร ์เกาหลี ญ่ีปุ่ น กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง ยโุรป แคนาดา และละตินอเมรกิา 

• วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 รายการข่าวระดบัโลก CNBC ภายใตแ้บรนด ์JKN-CNBC ดาํเนินงานโดยบรษิัท 

เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ เริ่มออกอากาศทางช่อง GMM 25 

• วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ (Bond) ครัง้ท่ี 2/2562 มูลค่ารวม 130,000,000 บาท 

อัตราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 7.00 ต่อปี หุน้กูด้ังกล่าวเป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มีอาย ุ2 ปี เสนอขายแก่ผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่ 

• วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562  บรษิัทฯ ไดร้บัการประเมินผล 100 คะแนนเต็มต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ตามโครงการ

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 ซึ่งดาํเนินการโดย สมาคมส่งเสริม            

ผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจท่ีได้รบัมอบหมายจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

• คณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ไดร้บัรางวลั ‘Woman of the 

Year’ ในงาน Content Asia Summit 2019 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวงการผูผ้ลิตและจัดจาํหน่ายคอนเทนต์

ระดับสากล จัดขึน้เป็นปีท่ี 7 ท่ีประเทศสิงคโปร ์โดยมนงานมีผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจผูค้า้จาก

อตุสาหกรรมคอนเทนตท์ั่วโลกเขา้รว่มประชมุ พรอ้มไดร้บัเชิญร่วมขึน้เวทีสมัมนา ในฐานะท่ีเป็นผูบ้รหิารท่ี

ประสบความสาํเร็จในธุรกิจการจดัจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์และเป็นผูน้าํในการผลกัดนัความเท่าเทียม

กนัของบคุคลขา้มเพศในสงัคม 

• 28 ตุลาคม 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัผลประเมินการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ 

“ดีเลิศ (5 ดาว)” จากโครงการสาํรวจการกาํกับดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2561 ซึ่งจดัทาํ

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยไดร้ับความสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• 17 ธันวาคม 2562 ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2562 มีมติอนมุตัิท่ีสาํคญั ดงันี ้
• อนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,200,000,000 บาท 

ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงรายเดียว คือ North Haven Thai 

Private Equity L.P. (“NHTPE”) โดยบคุคลดงักล่าวไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับรษิัทฯ มีกาํหนดอายุ

ไม่เกนิ 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยอตัราแปลงสภาพจะเท่ากบัจาํนวนเงินตน้ของหุน้กู้
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แปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ และมีราคาแปลงสภาพไม่ตํ่ากว่า 8 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาท่ี

ไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคาํนวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้

ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมติ

ใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบั

การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คือ ระหว่างวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 13 

พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเท่ากบั 6.17 บาทต่อหุน้ 

• อนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จาํนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

324,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จาํนวน 399,000,000 บาท  

• อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 150,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 

แผนภาพแสดงโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทฯ  และสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.98% 

 

 
 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด )หาชนม(  

ทนุจดทะเบียน 324.00 ลา้นบาท 

ทนุชาํระแลว้ 270.00 ลา้นบาท 

มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้0.50 บาท 

ธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ธุรกิจจาํหน่ายเวลาเพ่ือการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธผ์่านทางสถานีโทรทศัน ์และธุรกิจจาํหนา่ยผลติภณัฑ ์

บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกัด 

ทนุจดทะเบียน 100 ลา้นบาท 

ธุรกิจสถานีโทรทศันผ์า่นดาวเทียม

ประเภท เอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์ช่อง

รายการ “JKN Dramax” และ

ใหบ้ริการเวลาโฆษณา 

บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกัด 

ทนุจดทะเบียน 60 ลา้นบาท 

ธุรกิจผลิตรายการข่าวเกี่ยวกบั

เศรษฐกิจภายใตช่ื้อ JKN-CNBC 

ซึ่งเร่ิมออกอากาศในเดือน

กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง

สถานีโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล 

และสื่อออนไลน ์

99.99% 

 

99.99% 

 

99.99% 

 บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกัด 

ทนุจดทะเบียน 10 ลา้นบาท 

ตวัแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณาของ

สถานีโทรทศันใ์นระบบดาวเทียม 

ช่อง “JKN Dramax” รายการข่าว

เกี่ยวกบัเศรษฐกิจ ภายใตช่ื้อ JKN-

CNBC และสถานีช่องอ่ืนๆ ภายใต้

สิทธิในการจาํหนา่ยของกลุ่มบริษัท 

บริษัท เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ ์จาํกัด 

ทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 

อยู่ระหว่างศกึษาธุรกิจสถาบนั

ฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล  /  

นิติบคุคล 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 11

  

 

รายละเอียดบริษัทย่อยของบริษัท เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด )นมหาช (สรุปดังนี้  
 

1) บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกัด  

วนัท่ีก่อตัง้ : 6 กนัยายน 2556 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ีศาลายาตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ช่องรายการ “JKN 

Dramax” และใหบ้รกิารเวลาโฆษณา 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ : 100,000,000 บาท 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 

กรรมการบรษิัท : น า ย จัก รพ งษ์  จั ก ราจุ ฑ า ธิ บ ดิ์  แ ล ะ น า งส า ว พิ ม พ์ อุ ม า  จั ก รา จุ ฑ า ธิ บ ดิ ์                             

ผูม้ีอาํนาจลงนามบรษิัทรมการหาร และกรเป็นกรรมการบริ  

ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน้จาํนวน 999,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการบริษัทร่วมกันกับบริษัทฯ ไดแ้ก ่        

นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์และนางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 

 

 

2) บริษัท เจเคเอน็ นิวส ์จาํกดั 

วนัท่ีก่อตัง้ : 23 มิถนุายน 2557 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายาตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเก่ียวกับเศรษฐกิจภายใต้ชื่อ JKN-CNBC ซึ่งเริ่ม

ออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2562 ผ่านทางสถานีโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล และส่ือ

ออนไลน ์

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ : 60,000,000 บาท 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 

กรรมการบรษิัท : นายจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นกรรมการ 

มบรษิัทผูม้ีอาํนาจลงนา  

ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุน้จาํนวน 599,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบี ยน และมีกรรมการร่วม กับ บริษั ท ฯ  ได้แก่                  

นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 

 

 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 12

  

 

3) บริษัท เจเคเอน็ ไอเอ็มซี จาํกดั 

วนัท่ีก่อตัง้ : 5 มีนาคม 2557 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : 45/14 หมู ่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายาตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทศันใ์นระบบดาวเทียม ช่อง “JKN 

Dramax” รายการข่าวเก่ียวกับเศรษฐกิจ ภายใตช้ื่อ JKN-CNBC และสถานีช่องอ่ืนๆ 

ภายใตสิ้ทธิในการจาํหน่ายของกลุ่มบรษิัทฯ 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ : 10,000,000 บาท 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 

กรรมการบรษิัท : นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นกรรมการ 

ษัทผูม้ีอาํนาจลงนามบริ  

ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ  : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุน้จาํนวน 99,998 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน 

ะลรอ้ย   99.99 ของทนุจดทะเบียน และมีกรรมการรว่มกบับรษิัทฯ ไดแ้ก่ นายจกัรพงษ ์

จกัราจฑุาธิบดิ์และนางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 

 

 

4) บริษัท เจเคเอน็ โนวเ์ลดจ ์จาํกัด 

วนัท่ีก่อตัง้ : 2 เมษายน 2557 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : 45/14 หมู่ 1 อาคารเจเคเอ็น แกลลอร่ี ศาลายาตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 73210 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : อยู่ระหว่างศกึษาธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล / นิติบคุคล 

ทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ : 1,000,000 บาท 

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 

กรรมการบรษิัท : นายจกัรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์เป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามบรษิัท 

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ  : เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ  โดยบรษิัทฯ ถือหุน้จาํนวน 9,998 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ย

ละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน และมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ ไดแ้ก่ นายจักรพงษ์  

จกัราจฑุาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์ 
 
 

1.4 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 

- ไม่มี -  

 

 

 

 



 

 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 13 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่  

(1) ธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์นประเทศ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ซือ้และนาํเขา้จากทัง้ในและ

ต่างประเทศ และดาํเนินงานโดยบรษิัทฯ  

(2) ธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตไ์ปยงัต่างประเทศ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ซือ้และนาํเขา้จากทัง้

ในและต่างประเทศ และดาํเนินงานโดยบรษิัทฯ รวมถึงการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องซีรีสจ์ากประเทศไทย 

ไปยงัประเทศต่างๆทั่วโลก  

(3) ธุรกิจใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธสิ์นคา้ โดยบรษิัทมีการออกอากาศผ่านช่องทาง และรายการ

ต่างๆดงันี ้(i) การออกอากาศทางสถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ซึ่งเป็นสถานีโทรทศันข์องบริษัทย่อย (บริษัท 

เจเคเอ็น แชนเนล จาํกัด) (ii) รายการข่าวเศรษฐกิจ และข่าวทั่วไป ภายใตช้ื่อสถานีข่าว JKN-CNBC และ สถานีข่าว JKN 

NEWS ซึ่ งออกอากาศทั้ งช่องทางสถานี โทรทัศน์ระบ บ ดิจิตอล , ระบ บอินเตอร์เน ททางเวป ไซส์ของบ ริษั ทคื อ 

www.jkncnbc.com และช่องทาง Application ผ่านมือถือ (iii) เวลาออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลซึ่งซือ้จาก

สถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ซึ่งดาํเนินงานโดยบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  
(4) ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์อาทิเช่น สินคา้ประเภท Home Entertainment (DVD, Blu-ray)ดาํเนินงานโดยบรษิัทฯ 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รายไดข้องบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกัตามลักษณะธุรกิจ ไดด้ังนี ้1) รายไดค้่าสิทธิ์ ซึ่งเป็นรายได้

จากธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์2) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร เป็นรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณา

และประชาสมัพนัธสิ์นคา้ทางโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียมและระบบดิจิตอล และ 3) รายไดจ้ากการขาย เป็นรายไดจ้ากธุรกิจ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิัทปี  2560 - 2562 มีดงันี ้

ประเภทรายได้ ดาํเนินการโดย 

งบการเงินรวมสาํหรับปี 

สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค่้าสิทธิ์1 บริษัทฯ 1,070.71 92.66 1,317.74 92.63 1,641.82 95.97 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ2 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 64.41 5.57 50.03 3.52 43.34 2.53 

รายไดจ้ากการขาย3 บริษัทฯ 18.64 1.61 36.47 2.56 9.70 0.57 

รวมรายได้ขายและบริการ  1,153.76 99.84 1,404.24 98.71 1,694.86 99.07 

รายไดอ้ื่น4  1.82 0.16 18.37 1.29 15.89 0.93 

รวมรายได้  1,155.58 100.00 1,422.61 100.00 1,710.75 100.00 

หมายเหต ุ 1 รายไดค่้าสิทธ์ิเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์เกิดขึน้ในนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ เป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพันธผ่์านทางสถานีโทรทัศนร์ะบบผ่านดาวเทียม ช่อง 

JKN Dramax, สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งบริษัทฯ ซือ้จากสถานีโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล และจากรายการข่าวท่ีผลิตโดยสถานีข่าวของ

บริษัทย่อย ภายใตช่ื้อ JKN-CNBC และ JKN NEWS รายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 

 3 รายไดจ้ากการขาย เป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์เช่น ผลิตภณัฑป์ระเภทโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์(Home Entertainment Product) DVD 

Blu-ray และสินคา้ Box set เป็นตน้ 
 4 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่านายหนา้ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายคอนเทนต ์ดอกเบีย้เงินฝาก กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียน และรายได้

อ่ืนท่ีไม่เกี่ยวกบัธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายคอนเทนต ์การใหบ้ริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์และการขายผลิตภณัฑ ์



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 14 

 

จากโครงสรา้งรายได ้รายไดค้่าสิทธ์ิถือเป็นรายไดห้ลกัของบรษิัทฯ โดยคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 92 - 97 ของ

รายไดร้วมในแต่ละงวด และเน่ืองจากลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษัทฯ สามารถเผยแพรไ่ดห้ลายช่องทาง ดงันัน้ โครงสรา้งรายได้

ค่าสิทธ์ิสามารถแบ่งตามช่องทางการเผยแพรค่อนเทนตท่ี์ใหแ้ก่ลกูคา้ ดงันี ้

ช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต ์

งบการเงนิรวมสาํหรับปี 

สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ให้สิทธิ์เผยแพร่เพียงหน่ึงชอ่งทาง       

Cabsat 268.72 25.10 163.27 12.39 163.22 9.94 

Home 178.54 16.67 0.14 0.01 - - 

Ancillary - - - - 0.32 0.02 

DTT 351.34 32.81 383.11 29.07 289.83 17.65 

VOD 32.60 3.04 180.15 13.67 608.72 37.08 

รวม 831.20 77.63 726.67 55.15 1,062.09 64.69 

ให้สิทธิ์เผยแพร่มากกว่าหน่ึงชอ่งทาง       

DTT / Cabsat 104.68 9.78 432.66 32.83 240.89 14.67 

DTT / VOD - - 20.85 1.58 - - 

Cabsat / VOD - - 5.60 0.42 296.66 18.07 

Home / VOD 133.33 12.45 10.55 0.80 18.22 1.11 

DTT / Cabsat / VOD 1.50 0.14 121.14 9.21 21.76 1.33 

DTT / Cabsat / Home / Cinema - - - - 1.74 0.11 

DTT / Cabsat / Home / VOD / Cinema - - - - 0.46 0.03 

รวม 239.51 22.73 591.07 44.85 579.73 35.31 

รวมรายได้ 1,070.71 100.00 1,317.74 100.00 1,641.82 100.00 

หมายเหต:ุ  ความหมายของอกัษรย่อเกี่ยวกบัช่องทางการเผยแพร ่

 DTT หมายถึง สถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล 

 Cabsat หมายถึง สถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม 

 Home หมายถึง ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์เช่น แผ่น DVD, Blu-ray 

 VOD หมายถึง ระบบช่องสญัญาณทางอินเตอรเ์น็ต หรือระบบวิดีโอออนดีมานด ์

 Cinema หมายถึง โรงภาพยนตร ์
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละการใหบ้ริการ 

ธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มี 4 ธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจสามารถแบ่งสายผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารไดด้งันี ้

2.1.1 ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์นประเทศ 

ธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ คือ การจําหน่ายสิทธ์ิในคอนเทนต์ เช่น คอนเทนต์ซีรีส  ์ละคร 

ภาพยนตร ์สารคดีเป็นตน้ ใหก้ับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการเผยแพร่คอนเทนต ์(Business to Business – B2B) เช่น 

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสถานีโทรทศันท์ัง้ระบบดิจิตอล และระบบผ่านดาวเทียม (Satellite) ในประเทศบริษัทผูป้ระกอบธุรกิจ

โรงภาพยนตแ์ละบรษิัทผูป้ระกอบธุรกิจ VOD ซึ่งบรษิัทเหล่านีจ้ะนาํคอนเทนตข์องบรษิัทไปเผยแพร ่หรือออกอากาศใหก้บัผูช้ม
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คอนเทนตผ่์านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางช่องโทรทัศน ์และOnline เป็นตน้ และในการใหสิ้ทธิ์แก่ลูกคา้เป็นการใหสิ้ทธิ์เพ่ือ

เผยแพรไ่ดห้ลายช่องทาง เช่น การใหสิ้ทธ์ิเผยแพรลิ่ขสิทธ์ิคอนเทนตแ์ก่ลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน ์ใหเ้ผยแพร่ไดท้ัง้

ทางสถานีโทรทัศน์ของตนเอง และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ของสถานี เป็นตน้ สาํหรบัลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์จาํหน่ายใน

ประเทศไทยเป็นแบบสาํเรจ็รูป คือ ผ่านการแปลและพากยเ์สียงเป็นภาษาไทย (Localization) ซึ่งบรษิัทใหค้วามสาํคญัในเร่ือง

คณุภาพของการทาํ Localization และมกีารตรวจสอบคอนเทนตท่ี์ส่งใหล้กูคา้ เพ่ือใหล้กูคา้สามารถนาํไปออกอากาศไดท้นัที 

โดยธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ป็นธุรกิจท่ีดาํเนินงานโดยบรษิัทฯ  

2.1.2 ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์นต่างประเทศ 

ในปี 2561 บริษัทฯไดข้ยายธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตไ์ปยังต่างประเทศ โดยมีการจาํหน่าย

ลิขสิทธิ์ในคอนเทนต ์เช่น คอนเทนตซ์ีรีส ์ละคร ภาพยนตร ์สารคดีเป็นตน้ ใหก้ับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการเผยแพร่

คอนเทนต์ (Business to Business – B2B) เช่น บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิตอล และระบบผ่าน

ดาวเทียม (Satellite), บรษิัทผูป้ระกอบธุรกิจโรงภาพยนต,์ บริษัทผูป้ระกอบธุรกิจ VOD และบรษิัทผูป้ระกอบธุรกิจเป็นตวัแทน

ในการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิของต่างประเทศ  ซึ่งบรษิัทเหล่านีจ้ะนาํคอนเทนตข์องบริษัทไปเผยแพร่ หรือออกอากาศใหก้ับผูช้ม

คอนเทนตผ่์านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางช่องโทรทัศน ์และOnline เป็นตน้ และในการใหสิ้ทธ์ิแก่ลูกคา้เป็นการใหสิ้ทธิ์เพ่ือ

เผยแพรไ่ดห้ลายช่องทาง เช่น การใหสิ้ทธ์ิเผยแพรลิ่ขสิทธ์ิคอนเทนตแ์ก่ลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน ์ใหเ้ผยแพร่ไดท้ัง้

ทางสถานีโทรทัศน์ของตนเอง และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ของสถานี เป็นตน้ โดยลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์จาํหน่ายไปยัง

ต่างประเทศจะไม่การทาํ Localization  

และในปี 2561 เช่นเดียวกัน บริษัทไดเ้ริ่มพฒันาธุรกิจในการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ากประเทศ

ไทยไปยงัต่างประเทศ ซึ่งไดด้าํเนินการภายใตก้ลุ่มธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตลิ์ขสิทธิ์คอนเทนต ์โดยบรษิัท

ไดร้บัสิทธิในการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์ต่เพียงผูเ้ดยีวจากเจา้ของสิทธิในประเทศไทย (ทีวีดิจิตอลช่องหน่ึง) 

เพ่ือไปจําหน่ายในต่างประเทศทั่ วโลกยกเว้นบางประเทศท่ีกําหนดไว้ในสัญญา โดยบริษัทจะดําเนินการแปลบทเป็น

ภาษาองักฤษ เพ่ือส่งมอบตอ่ใหก้บัลกูคา้ในต่างประเทศ 

ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ใหบ้ริการและจาํหน่ายภายในประเทศ ปัจจุบันของบริษัทฯ แบ่งเป็น 8 กลุ่มตามลักษณะ

รายการ รวมถึงเนือ้หาและแหล่งท่ีมาของลิขสิทธิ์คอนเทนต ์มีรายละเอียดดงันี ้

1. เจเคเอ็น ออริจินอล (JKN Originals) : ลิขสิทธิ์คอนเทนตก์ลุ่ม JKN Originals เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนตภ์ายใต้

กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยปัจจุบันประกอบด้วยลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ประเภทสารคดีเฉลิมพระเกียรต ิ

พระบรมวงศานุวงศ ์ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสาํนกัพระราชวงัในการจดัทาํร่วมกับ เนชั่นแนล  

จีโอกราฟฟิค (National Geographic) อาทิเช่น สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (My Queen – พระราชินีของเรา) และสารคดีเพ่ือเผยแพรพ่ระ

ราชประวัติ พระราชกรณียกิจและราํลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (My 

King – ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจาํ นิรนัดร)  

นอกจากนีย้ังมีอภิมหาโปรเจคซีร่ีสส์ุดยิ่งใหญ่อลงัการ สยามรามเกียรติ์ (The Prince of Ayodhya) นาํเสนอ

เร่ืองราวของวรรณกรรมสดุคลาสสิค “รามเกียรติ์” ในแบบฉบบัท่ีรว่มสมยัถ่ายทอดดว้ยการเล่าเร่ืองแบบสมยัใหม่ เพ่ือใหเ้ขา้ถึง 

ผูช้มทกุเพศทกุวยั โปรดกัชั่นยิ่งใหญ่จากผูส้รา้งสีดาราม 
 

ตัวอย่างลิขสทิธิค์อนเทนต ์JKN Originals 
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2. เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม Asian Fantasy เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภทซี

รีส ์ละคร และภาพยนตร ์จากประเทศในภมูิภาคเอเชีย อาทิเชน่ ประเทศเกาหลีใต ้อินเดีย ฟิลิปปินส ์จีน เป็นตน้ ลิขสิทธิ์กลุ่มนี้

เป็นหน่ึงในกลุ่มลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์มีความตอ้งการจากลกูคา้มากท่ีสดุ ลิขสิทธิ์กลุ่ม Asian Fantasy ของบรษิัทฯ ท่ีจาํหน่าย

ให้แก่ลูกคา้ และเป็นท่ีรูจ้ักของผู้ชมคอนเทนตใ์นประเทศ เช่น ซีรีสอิ์นเดียเร่ืองนิทานเวตาล (Vikram Betaal Ki Rahasya 

Gatha) (ออกอากาศทางช่GMM25) ซีรีสอิ์นเดียเร่ืองอะลาดนิ (Aladdin – Naam Toh Suna Hoga) (ออกอากาศทางช่อง 8) ซี

รีสอิ์นเดียเร่ืองนาคิน (ออกอากาศทางช่อง 3 HD) ซีรีสอิ์นเดียเร่ืองจันทรต์ระกานตา ราชกุมารีกูบ้ัลลังก ์(Chandrakanta) 

((ออกอากาศทางช่อง 3 HD)) ซีรีสฟิ์ลิปปินสเ์ร่ืองศกึลา้งเผ่าพันธพ์ระจันทรส์เีลอืด (La Luna Sangre) (ออกอากาศทางช่อง 3 

HD) ซีรีสฟิ์ลิปปินสเ์ร่ืองรักใสๆ หัวใจสีชมพู (Forevermore) (ออกอากาศทางช่อง GMM25)  ซีรีสฟิ์ลิปปินสเ์ร่ืองกระสุนวุ่นรัก 

(Got to Believe)  (ออกอากาศทางชอ่ง LINE TV)เป็นตน้ 

ตัวอย่างลิขสทิธิค์อนเทนต ์Asian Fantasy 

ซีรีสอิ์นเดยี 
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ซีรีสเ์กาหลี และจีน 

 

ซีรีสฟิ์ลิปปินส ์(ซีรีสร์กักระชากใจ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบรษิัทฯ 

3. ฮอลลีวูด ฮิต (Hollywood Hit) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Hollywood Hit เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรีส์และ

ภาพยนตรจ์ากประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นหลกั โดยเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนซีรีส ์ภาพยนตรป์ระเภทแอคชั่น สืบสวน สอบสวน และ

แฟนตาซี เป็นหลกั ซีรีสแ์ละภาพยนตรก์ลุ่ม Hollywood Hit ของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัของผูช้มในประเทศ อาทิเช่น ซีรีสก์ลุ่มซี

เอสไอ (CSI Cyber, CSI Miami, CSI New York) ซีรีสก์ลุ่มดิวอรก์กิง้เดด(The Walking Dead Season 1-5) ซีรีสช์ุดเอ็นซีไอ

เอส หน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธิน (NCIS LA Season 1 – 5) เป็นตน้ 
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ตัวอย่างลิขสทิธิค์อนเทนต ์Hollywood Hit 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบรษิัทฯ 

4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) : ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม I-Magic The Project เป็นลิขสิทธ์ิ คอน

เทนตป์ระเภทสารคดีสตัวโ์ลก สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิงประวตัิศาสตร ์และสารคดีชีวประวตัิบุคคลสาํคัญระดบัโลก โดย

ลิขสิทธิ์กลุ่ม I-Magic The Project บริษัทฯ ซือ้และนําเข้าจากผู้ผลิตสารคดีท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก อาทิเช่น ดิสคัฟเวอร่ี 

แชนแนล (Discovery Channel) เนชั่นเนล จีโอกราฟฟิค (National Geographic) บีบีซี (BBC) เป็นตน้ ทั้งนี ้ลิขสิทธิ์คอนเท

นต์กลุ่ม I-Magic The Project ท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิ์และเป็นท่ีรู ้จัก เช่น Last day of dinosaurs (Discovery Channel), 

พระพุทธเจ้า (BBC) Great Migration, My Brilian Brain, สงครามโลกครั้งท่ี 2 (Inside the World War II), Last Days of 

Osama Bin Laden ของดิสคฟัเวอร่ี แชนแนล (Discovery Channel)  เป็นตน้ 
ตัวอย่างลิขสทิธิค์อนเทนต ์I-Magic The Project 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบรษิัทฯ 

5. คิดส ์อินสไปร ์(Kids Inspired) : ลิขสิทธิ์คอนเทนตก์ลุ่ม Kids Inspired เป็นลิขสิทธ์ิคอนเทนตป์ระเภทการต์ูน

ต่างประเทศ โดยเนน้ผูช้มกลุ่มเด็กเป็นหลัก ลิขสิทธ์ิกลุ่ม Kids Inspired ท่ีบริษัทฯ ไดร้บัสิทธ์ิและเป็นท่ีรูจ้กั อาทิเช่น X-Men, 

Iron Man, Spider Man ซึ่งเป็นการต์นูแอนนิเมะ ของบรษิัท มารเ์วลเวิลดไ์วด ์จาํกดั (“MARVEL”) เป็นตน้ 
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ตัวอย่างลิขสทิธิค์อนเทนต ์Kids Inspired 
 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบรษิัทฯ 

6. มิวสิค สตาร์ พาเหรด (Music Star Parade): ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Music Star Parade เป็นลิขสิทธ์ิ 

คอนเทนตค์อนเสิรต์ อาทิเช่น เคปอปซูเปอรค์อนเสิรต์ (K-POP Super concert) และคอนเทนตร์ายการคอนเสิรต์จากประเทศ

แถบตะวันตก ได้แก่ I-concert (ซือ้จาก อาริรัง (Arirang)) คอนเทนต์จากเพลงประกอบภาพยนตรซ์ีรีสจ์ากอินเดียและ

ฟิลิปปินสเ์ป็นตน้ 

ตัวอย่างลิขสทิธิค์อนเทนต ์Music Star Parade 

 

ตัวอย่างลิขสทิธิค์อนเทนต ์Music Star Parade 

(เพลงประกอบภาพยนตรซ์ีรีสอิ์นเดีย และฟิลิปปินส)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบรษิัทฯ 
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7. นิวส ์(News): ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม News เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภทรายการข่าว โดยสถานีข่าว JKN-

CNBC เช่น รายการ SQUAWK BOX  POWER LUNCH  HALFTIME REPORT  STREET SIGNS รอบโลกกับ JKN-CNBC   

และ สถานีข่าว JKN News เช่น รายการเจาะข่าวเชา้นี ้

ตัวอย่างลิขสทิธิค์อนเทนต ์News 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ท่ีมา: ขอ้มลูจากบรษิัทฯ 

 

 

 

8. ซุปเปอร์โชว์ (SuperShow): ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์กลุ่ม Super show เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนต์รายการตลกใน

ประเทศ รวมถึงรายการแข่งขนั อาทิเช่น รายการ Dance Indian Dance ซึง่เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตร์ายการประกวดการโชวเ์ตน้

จากประเทศอินเดีย ท่ีบริษัทฯ ซือ้และมีแผนจะทาํรายการลักษณะดังกล่าวในประเทศไทย รวมไปถึงรายการ Anne Show 

(Real Anne) รายการ The CNBC CONVERSATION รายการ MANAGING THAILAND 

บริษัทฯ บันทึกลิขสิทธิ์คอนเทนต์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนในงบการเงินของบริษัทฯ และ ณ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทฯ มีจํานวนคอนเทนต์ 3,654 คอนเทนต์ และมีมูลค่าคงเหลือสุทธิ เท่ากับ 1,447.10 ล้านบาท  รายละเอียด 

แยกตามแต่ละกลุ่มดงันี ้
ประเภท มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

1. เจเคเอ็นออรจิินอล (JKN Original) 30.11 

2. เอเชยีนแฟนตาซี (Asian Fantasy) 1,259.58 

3. ฮอลลิวดูฮติ (Hollywood Hit) 78.85 

4. ไอเมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) 50.68 

5. คิดสอิ์นสไปร ์(Kids Inspired) 23.70 

6. มิวสิคสตาร ์พาเหรด (Music Star Parade) 0.17 

7. นิวส ์(News) 0.66 

8. ซุปเปอรโ์ชวแ์ละซีซั่นนอลไฮไลท ์(Super Show & Seasonal Highlight)  3.35 

รวม 1,447.10 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบรษิทัฯ 
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สิทธ์ิคอนเทนตท์ั้ง 8 ประเภทของบริษัทฯปัจจุบันมีการจาํหน่ายให้ลูกคา้เพ่ือนาํไปออกอากาศ และเผยแพร่ ใน

รูป แบ บ ต่ า ง ๆ  5 รูป แบ บ  คื อ  1) เพ่ื อ อ อก อ าก าศ ท างสถ า นี โท รทัศ น์ ระบ บ ดิ จิ ต อ ล  (DTT : Digital Terrestrial)  

2) เพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลและระบบผ่านดาวเทียม (Cable & Satellite) 3) เพ่ือผลิตและจาํหน่ายใน

รูปแบบโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์(Home Entertainment) เช่น แผ่นDVD, Blu-ray 4) เพ่ือออกอากาศทางระบบช่องสัญญาณ

ทางอินเตอรเ์น็ต หรือระบบวิดีโอ ออนดีมานด ์(VOD : Video On Demand) 5) เพ่ือฉายทางโรงภาพยนตร ์และ 6) เพ่ือผลิต

และจาํหน่ายในรูปแบบสินคา้และผลิตภณัฑ ์(Merchandise) 

รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ป็นรายไดห้ลักของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

92.66 รอ้ยละ 92.63 และรอ้ยละ 95.97 ของรายไดร้วมสาํหรบัปี 2560 – 2562 ตามลาํดบั  

ลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิัทฯ ท่ีจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้กลุม่ธุรกจิสถานีโทรทศันท่ี์ออกอากาศในปี 2562 มีดงันี ้

ลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษทัฯ สถานีโทรทัศน ์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีรียอิ์นเดยี : อารามบห ์มหารานี 33 HD มกราคม 2562 จนัทร ์– ศกุร ์

 เวลา 18.20 น. 

ซีร่ีสอิ์นเดีย : พระพิฆเนศ มหาเทพไอยรา ช่อง 8 มกราคม 2562 จนัทร ์- วนัศกุร ์  

เวลา 19.45 น.  

ซีร่ีสอิ์นเดีย : มาดบูาล่า มายารกั ไบรท์ ทีวี มกราคม 2562 จนัทร ์- ศกุร ์ 

เวลา 09.10 น. - 10.00 น. 

ซีร่ีสอิ์นเดีย : ลิขิตรกันีเ้พ่ือเธอ ไบรท์ ทีวี มกราคม 2562 จนัทร ์– ศกุร ์

เวลา 15.10 น. - 16.05 น. 

ซีร่ีสอิ์นเดีย : สรุยินัจนัทรา  ไบรท์ ทีวี กมุภาพนัธ ์2562 พธุ - พฤหสับด ี 

เวลา 21.45 น. - 22.45 น. 

ซีรียอิ์นเดยี : จนัตระกานตา ราชกมุารีกูบ้ลัลงัก ์ 33 HD กมุภาพนัธ ์2562 จนัทร ์- ศกุร ์ 

เวลา 18.20 น. 

ซีร่ีสอิ์นเดีย : มหากมุภะ สงครามพญาครุฑ ททบ 5 กมุภาพนัธ ์2562 องัคาร-ศกุร ์ 

เวลา 20.20 

ซีร่ีสอิ์นเดีย : อิทธิฤทธิ์เทพนาคา ททบ 5 กมุภาพนัธ ์2562 พธุ - พฤหสับดี  

เวลา 20.20 

ซีร่ีสอิ์นเดีย : วลัลภั มหาราชรกัสดุแผ่นดิน ช่อง 8 กมุภาพนัธ ์2562 จนัทร ์- วนัศกุร ์ 

เวลา 21.10 น.  

ซีร่ีสอิ์นเดีย : รกัซอ้น ซ่อนรกั ช่อง 8 มีนาคม 2562 จนัทร ์- วนัศกุร ์  

เวลา 23.00 น.  

ซีร่ีสอิ์นเดีย : กลโกงกามเทพ ไบรท์ ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์ 

เวลา 20.15 น. - 22.15 น. 

ซีรียอิ์นเดยี : อลิชา แรงพิษรษิยา 13 Family พฤษภาคม 

2562 

จนัทร ์- วนัศกุร ์  

เวลา 9.50 น.  

ซีร่ีสอิ์นเดีย : อะลาดิน  ช่อง 8 พฤษภาคม 

2562 

จนัทร ์- วนัศกุร ์  

เวลา 19.45 น.  



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 22 

 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษทัฯ สถานีโทรทัศน ์ ออกอากาศ วัน/เวลา 

ซีร่ีสอิ์นเดีย : นนัทินี ม่ายรกัม่านประเพณี ททบ 5 พฤษภาคม 

2562 

จนัทร ์- วนัศกุร ์  

เวลา 14.00 น.  

ซีรียฟิ์ลิปปินส ์:  กระสนุวุ่นรกั LINE TV มีนาคม 2562   

ซีรียฟิ์ลิปปินส ์:  ตราบฟ้า สญัญาใจ 13 Family เมษายน 2562 เสาร ์- อาทิตย ์  

เวลา 11.30 น.  

ซีรียฟิ์ลิปปินส ์:  รกัใสใสหวัใจสีชมพ ู GMM 25 มิถนุายน 2562 จนัทร ์- วนัศกุร ์  

เวลา 09.15 น.  

ซีรียฟิ์ลิปปินส ์:  รกัใสใสหวัใจสีชมพ ู LINE TV มิถนุายน 2562   

ซีรียฟิ์ลิปปินส ์: บนัทึกรกัจากดวงดาว LINE TV กรกฎาคม 2562   

ซีรียฟิ์ลิปปินส ์:  ตราบฟ้า สญัญาใจ LINE TV กรกฎาคม 2562   

ซีรียฟิ์ลิปปินส ์:  จบูนัน้ฉนัรกัเธอ LINE TV กนัยายน 2562   

ซีรียฟิ์ลิปปินส ์: วิมานสตรอเบอร่ี LINE TV ตลุาคม 2562   

ภาพยนตรเ์อเชียน : My Kingdom ไทยรฐั ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์  

เวลา 02.00 น. 

ภาพยนตรเ์อเชียน : Smuggler ไทยรฐั ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์  

เวลา 02.00 น. 

ภาพยนตรเ์อเชียน : The Boat ไทยรฐั ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์  

เวลา 02.00 น. 

ภาพยนตรเ์อเชียน : The Frontline ไทยรฐั ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์  

เวลา 02.00 น. 

ภาพยนตรเ์อเชียน : The client ไทยรฐั ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์  

เวลา 02.00 น. 

ภาพยนตรเ์อเชียน : A Company man ไทยรฐั ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์  

เวลา 02.00 น. 

ภาพยนตรเ์อเชียน : Champ ไทยรฐั ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์  

เวลา 02.00 น. 

ภาพยนตรเ์อเชียน : A Reason to live ไทยรฐั ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์  

เวลา 02.00 น. 

ภาพยนตรเ์อเชียน : Hello Ghost ไทยรฐั ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์ 

เวลา 02.00 น. 

ภาพยนตรเ์อเชียน : Heartbeat ไทยรฐั ทีวี มีนาคม 2562 เสาร ์- อาทิตย ์  

เวลา 02.00 น. 
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2.1.3 ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธส์ินค้าทางสถานีโทรทัศน ์

ธุรกิจใหบ้ริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์คือ การใหลู้กคา้ซือ้ช่วงเวลาในสถานีโทรทัศน์เพ่ือใชใ้นการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้า หรือเพ่ือออกอากาศรายการของลูกค้า โดยช่วงเวลาท่ีจําหน่ายเป็น (1) เวลาจาก 

สถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียม“ช่อง JKN Dramax” ซึ่งเป็นสถานีโทรทศันท่ี์บริษัทย่อย (บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จาํกัด 

หรือ JKN Channel) ไดร้บัสิทธิ์ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์จากสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (2) เวลาจากธุรกิจสถานีโทรทัศน์รายการข่าวเศรษฐกิจ 

ภายใตช้ื่อ JKN-CNBC และ JKN NEWS ซึ่งออกอากาศทัง้ในสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ทางเวปไซส ์รวมถึงแอพลิเคชนัในมือ

ถือ และ (3) เวลาจากสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอลท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัมาจากเจา้ของช่องดิจิตอล 

ธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ดาํเนินการโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาํหรบัประเภทเวลา 

ท่ีใหบ้ริการมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ซึ่งแบ่งตามจาํนวนเวลาในการออกอากาศ คือ 1) โฆษณาในรูปแบบหนงัโฆษณา หรือ ทีวีซี 

(TVC : Television Commercial) และสปอต (Spot) 2) โฆษณาในรูปแบบสกู๊ป (Scoop) และ3) โฆษณาในรูปแบบรายการ

แนะนาํสินคา้และบรกิาร (Direct sale) ซึ่งเวลาท่ีใหบ้รกิารทัง้ 3 รูปแบบ มีโดยมรีายละเอียดดงันี ้

ประเภทโฆษณา รายละเอียด 

TVC และ Spot ให้บริการเวลาโฆษณา ระยะเวลา 15 - 120 วินาที เพ่ือออกอากาศ หรือโฆษณา

ผลิตภณัฑใ์นระหว่างช่วงต่อของรายการ หรือในระหว่างรายการ 

สกู๊ป (Scoop) ใหบ้รกิารเวลาโฆษณา ระยะเวลา 2 - 5 นาที เพ่ือออกอากาศ หรือโฆษณาผลิตภณัฑ ์

โดยใหม้ผีูด้าํเนินรายการ อาทิเชน่ เจา้ของผลิตภณัฑ ์นกัแสดง เป็นตน้ 

รายการแนะนําสินค้าและ

บรกิาร (Direct sale) 

ใหบ้รกิารเวลาเพ่ือขายตรงหรือแนะนาํสินคา้และบรกิาร ระยะเวลา 25 - 30 นาทีโดยมีผู้

ดาํเนินรายการเพ่ือคอยแนะนาํสินคา้หรือผลิตภณัฑต์ลอดรายการ เช่น รายการแนะนาํ

สินคา้ โอ-ชอปป้ิง (O-shopping) ทรูซีเล็ค (True select) และทีวีไดเร็ค (TV direct) เป็น

ตน้ 
 

โฆษณาท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั้ง 2 ช่องทางลูกค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้จัดทาํ หรือผลิตเอง  

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหบ้ริการเพียงจดัเรียงออกอากาศตามเวลาท่ีตกลงยกเวน้รายการของ JKN Channel ท่ีจะจา้ง

ทีมงานภายนอกผลิต และมีทีมงาน JKN Channel ควบคมุการผลิต 

รายได้จากธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 5.57 รอ้ยละ 3.52 และ                   

รอ้ยละ 2.53 ของรายไดร้วมสาํหรบัปี 2560 - 2562 ตามลาํดบั  

 2.1.4 ธุรกจิจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์ 

ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นธุรกิจท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ จําหน่ายประกอบด้วย  

1) ผลิตภัณฑ์ประเภทโฮมเอ็นเตอรเ์ทนต์เม้นท์ (Home Entertainment) อาทิเช่น DVD, Blu-ray, Box set เป็นต้น ทั้งนี ้

ผลิตภณัฑ ์Home Entertainment ดงักล่าว เป็นผลิตภณัฑท่ี์บรษิัทฯ ไดร้บัพระบรมราชานญุาตจากสาํนกัพระราชวงั และไดร้บั

สิทธ์ิใหผ้ลิตและจาํหน่าย 2) ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น เสือ้โครงการต่างๆ เป็นตน้ 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีผลิตภายใตธุ้รกิจนี ้บริษัทฯ จ้างบริษัทภายนอก (outsource) เป็นผู้ผลิต และมีพนักงานของ 

บรษิัทฯ คอยตรวจเช็คคณุภาพและจาํหน่าย  
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ตัวอย่างผลติภัณฑข์องบริษทัฯ 

ท่ีมา: ขอ้มลูจากบรษิัทฯ 

และเน่ืองจากผลิตภัณฑท่ี์ผลิตภายใตธุ้รกิจนี ้มีหลายผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ไดร้บั

พระบรมราชานุญาตใหจ้ดัทาํ ดงันั้น รายไดส่้วนหน่ึงหลังหกัค่าใชจ้่ายบรษิัทฯ จะนาํทูลเกลา้ฯ ถวาย และบริจาคใหม้ลูนิธิท่ี

รว่มโครงการ รายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.61 รอ้ยละ 2.56 และรอ้ยละ 2.33 ของรายไดร้วม

สาํหรบัปี 2560 - 2561 และสาํหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ตามลาํดบั  

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

บริษัทฯ มุ่งเนน้เพ่ือเป็นผูน้าํในการใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์และดว้ยประสบการณข์องผูบ้รหิารของ

บรษิัทฯ ท่ีมีความรูแ้ละประสบกาณใ์นธุรกิจลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์และมีความเขา้ใจในความนิยมของผูช้มคอนเทนตใ์นประเทศ

ส่งผลใหลิ้ขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บรษิัทฯ เลือกซือ้และใหบ้ริการในปัจจบุนัหลายรายการเป็นท่ีนิยมและตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ทัง้

ลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน ์(เช่น ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศนก์องทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) ช่องทรูโฟรย์ู (True4U) 

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ช่องเวิร ์คพอยท์ (Workpoint) ช่องโมโน 29(MONO29) เป็นต้น) ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจ Home 

Entertainment (เช่น บรษิัท บมูเมอแรง ออนไลน ์จาํกดั (Boomerang) และลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้รกิาร VOD เป็นตน้ 

และเพ่ือใหลิ้ขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิัทฯ เป็นท่ีนิยมอย่างต่อเน่ืองและเป็นผูน้าํในการใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ

คอนเทนต ์บรษิัทฯ จึงมีการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด ดงันี ้
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2.2.1 กลยุทธด์้านการตลาด 

1. กลยุทธด์้านผลิตภัณฑ ์

1) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์

 เพ่ือเป็นผูน้าํในการใหบ้ริการลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้ในการเลือกซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธ์ิคอน

เทนตใ์หม้ีความหลากหลาย และครอบคลมุความตอ้งการของลกูคา้ท่ีตอ้งการซือ้คอนเทนตท่ี์เหมาะสมกับผูช้มคอนเทนตใ์น

ประเทศทกุเพศทกุวยั ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บรษิัทฯ ใหบ้ริการและจาํหน่ายจึงมีถึง 8 ประเภท คือ (1) เจเคเอ็น ออรจิินอล (JKN 

Original) (2) เอเชียน แฟนตาซี (Asian Fantasy) (3) ฮอลลีวูดฮิต (Hollywood Hit) (4) ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The 

Project) (5) คิ ดส์ อินสไป ร์ (Kids Inspired) (6) มิ วสิค  สต าร์ พ า เหรด  (Music Star Parade) (7) นิวส์ (News) และ 

(8) ซุปเปอรโ์ชว ์(Super Show) อีกทัง้ลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิัทฯ เป็นคอนเทนตแ์บบสาํเร็จรูป ท่ีผ่านการตดัต่อ แปลและ

พากยเ์สียงเรียบรอ้ย ลกูคา้สามารถนาํออกอากาศทางสถานีโทรทศันข์องตนเอง หรือนาํไปผลิตแผ่น DVD, Blu-ray ไดโ้ดยไม่

ตอ้งเสียเวลาหรือค่าใชจ้่ายในการจดัทาํคอนเทนตใ์หพ้รอ้มเพ่ิมเติม 

ดว้ยความหลากหลายและการเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์บบสาํเรจ็รูป ส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องลูกคา้แต่ละกลุ่มไดต้่อเน่ืองและครบวงจร เพราะลูกคา้ของบริษัทฯ สามารถเลือกซือ้ลิขสิทธิ์

หลากหลายประเภทในการซือ้กบับรษิัทฯ เพียงครัง้เดียว เช่น ลกูคา้สามารถซือ้ไดท้ัง้ซีรีสอิ์นเดีย เกาหลี Hollywood และสาร

คดีพรอ้มกันในคราวเดียว ดว้ยกลยทุธด์งักล่าวจึงเป็นเหตุผลท่ีลกูคา้ของบรษิัทฯ เลือกซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ากบรษิัทฯ แทน

การติดต่อขอซือ้จากเจา้ของลิขสิทธิ์เน่ืองจากสามารถเลือกซือ้คอนเทนตไ์ดแ้บบเดียว ไม่สามารถเลือกไดห้ลากหลายประเภท

เช่นเดียวกบัของบรษิัทฯ  

2) ทันต่อกระแสนิยมและความต้องการของผู้ชม  

 เพ่ือให้ทราบถึงกระแสความนิยมและความต้องการของผู้ชมคอนเทนต์ บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัท  

เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด (“AGB Neilson”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดเรตติ ้งรายการและ

สถานีโทรทศัน ์ในการทาํหนา้ท่ีวดัเรตติง้ความนิยมของผูช้มคอนเทนตข์องบรษิัทฯ ท่ีออกอากาศในสถานีโทรทศันช์่องรายการ 

JKN Dramax รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีการติดตามเรตติง้ความนิยมของคอนเทนต์ของบริษัทฯ ท่ีออกอากาศใน

สถานีโทรทศันช์่องอ่ืนๆ  

 นอกจากการว่าจา้ง AGB Neilson เพ่ือวดัเรตติง้คอนเทนตแ์ลว้  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อ

กระแสนิยมระดับสากลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สาํหรบัจาํหน่ายและให้บริการในประเทศ  

โดยฝ่ายบรหิารมีการเขา้ชมงานแสดงลิขสิทธิ์คอนเทนตร์ะดบัสากลเป็นประจาํ งานแสดงลิขสิทธิ์ท่ีฝ่ายบริหารเขา้ชม อาทิเช่น 

งาน MIPCOM (งานแสดงลิขสิทธ์ิคอนเทนตภ์าพยนต ์สารคดี ระดับสากลท่ีจัด ณ ประเทศฝรั่งเศส) BCM (งานแสดงคอน

เทนต์ท่ีจัด ณ ประเทศเกาหลีใต้) Busan International Film Festival (งานแสดงคอนเทนต์ท่ีจัด ณ ประเทศเกาหลีใต้) 

เป็นตน้  

การให้ความสาํคัญต่อกระแสนิยมและความตอ้งการของผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นกลยุทธ ์

ท่ีส่งผลใหลิ้ขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิัทฯ เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มลกูคา้อย่างสมํ่าเสมอ 
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3) ลิขสิทธิ์คอนเทนตท์ีมี่เอกลักษณภ์ายใต้สิทธิ์ของบริษัทฯ 

 นอกจากการซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ากต่างประเทศ บรษิัทฯ มีการผลิตลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์เป็น

สิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงบริษัทเดียว เช่น ลิขสิทธ์ิคอนเทนตส์ารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ ์เร่ือง My Queen –  

พระราชินีของเรา และเร่ือง My King-ในหลวงของเรา...ความสุข ความทรงจํา นิรันดร เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้กลุ่ม  

JKN Original ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนัลิขสิทธิ์คอนเทนตภ์ายใตก้ลุ่ม JKN Original ของบรษิัทฯ เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บริษัทฯ ไดร้บั

พระบรมราชานุญาตในการผลิตและจัดจาํหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียว สาํหรบัผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ JKN 

Original มีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัและวางจาํหน่ายในรา้นคา้ท่ีบรษิัทฯ อนญุาตเท่านัน้  

 ผลิตภณัฑจ์ากลิขสิทธิ์คอนเทนต ์JKN Original ไดร้บัการออกแบบโดยฝ่ายบรหิารและทีมงานของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตแ์ละสินคา้กลุ่มนีจ้ะผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การวางโครงเร่ือง คดัเลือกทีมงาน

ถ่ายทาํ กระบวนการคดัเลือกนกัแสดง กระบวนการถ่ายทาํ กระบวนการผลิตสินคา้จากลิขสิทธ์ิ JKN Original จนถึงคณุภาพ

ระหว่างขนส่งและส่งมอบ เพ่ือเป็นการรบัประกนัความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ว่าจะไดสิ้นคา้ท่ีดี มีคณุภาพ คุม้ค่า และน่าสะสม 

2. กลยุทธด์้านการกาํหนดราคา (Pricing) 

บรษิัทฯ มีนโยบายการกาํหนดราคาสินคา้ และบรกิารแตกต่างกนัตามแต่ละประเภทธุรกิจ ดงันี ้

1) ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ 

 เน่ืองจากลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 8 กลุ่ม และสามารถเผยแพร่หรือออกอากาศได ้

หลายช่องทาง อีกทัง้ มีความเหมาะสมกับผูช้มรายการท่ีหลากหลาย ดังนั้น เพ่ือใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมะสม 

บรษิัทฯ จึงกาํหนดนโยบายราคาลิขสิทธ์ิตามกลุ่มลิขสิทธ์ิคอนเทนตท์ัง้ 8 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีการกาํหนดราคาท่ีแตกต่างกัน

ตามช่องทางการเผยแพรแ่ละรูปแบบสญัญาท่ีลกูคา้เลือก เช่น ลกูคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน ์สามารถเลือกไดว้่า

ตอ้งการลิขสิทธ์ิกลุ่มใด (Asian Series, Hollywood Hit เป็นตน้ เพ่ือเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิล ระบบ (ผ่าน

ดาวเทียม หรือระบบดิจิตอล และลิขสิทธิ์ท่ีเลือกเผยแพร่เป็นการเผยแพร่ครัง้แรกแบบผูกขาด )New Exclusive) หรือแบบ

เผยแพรค่รัง้แรกแบบไม่ผกูขาด (New Non-Ex) หรือแบบเผยแพรซ่ ํา้ (Re-run) เป็นตน้ 

2) ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธส์ินค้าทางสถานีโทรทัศน ์

การใหบ้รกิารเวลาเป็นการใหบ้รกิารเวลาจากสถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียมท่ีบรษิัทย่อยไดร้บัสิทธิ์จาก 

กสทช. คือ ช่อง JKN Dramax และระบบดิจิตอลท่ีบริษัทฯ ซื ้อมา โดยนโยบายในการกําหนดราคาให้บริการเวลา 

เพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธพิ์จารณาจากรูปแบบเวลาโฆษณา และช่วงเวลาท่ีออกอากาศเป็นหลกั ปัจจบุนัรูปแบบเวลาท่ี

จําหน่ายมี 3 รูปแบบ (Spot/TVC Scoop และ Direct sale) และช่วงเวลาออกอากาศของช่อง JKN Dramax ท่ีมีอัตรา 

ค่าโฆษณาสูงสุด คือ ช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. โดยเป็นช่วงเวลาออกอากาศซีรีสต์่างประเทศ เช่น ซีรีสอิ์นเดีย และซีรีส์

เกาหลี เป็นตน้ โดยการใหจ้าํหน่ายเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธด์งักล่าว จะดาํเนินการผ่านบรษิัทย่อย คือ บรษิัท เจเค

เอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั ซึ่งทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณาใหก้บักลุ่มบรษิัททัง้หมด 

3) ธุรกจิจาํหน่ายผลิตภัณฑท์ีเ่กี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

เน่ืองจากสินคา้และผลิตภัณฑท่ี์จาํหน่ายภายใตธุ้รกิจนี ้ณ ปัจจุบันเป็นสินคา้และผลิตภัณฑ์เฉพาะและ

จาํหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของบริษัทฯ โดยจะผลิตและจาํหน่ายเฉพาะโอกาสสาํคัญ เช่น สารคดี My Queen ท่ีผลิตและ

จําหน่ายเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และสารคดี My King – ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจาํ นิรนัดรท่ีผลิตและจาํหน่ายเพ่ือ

เผยแพร่พระราชประวัติ  พระราชกรณี ยกิจและรําลึกในพระมหากรุณ าธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชและเสือ้คิดถึงพ่อเป็นต้น บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายราคาและส่วนลดเพ่ือให้เหมาะสมกับลูกค้า  

(เช่น บรษิัท หรือรา้นคา้ หรือศูนยห์นงัสือ) ท่ีซือ้เพ่ือกระจายสินคา้อีกทอดหน่ึง ซึ่งจากภาวะการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคใน



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 27 

 

ปัจจุบนั กลุ่มลกูคา้ท่ีซือ้สินคา้เก่ียวกับ Home Entertainment ลดลงอย่างมาก บรษิัทจึงไดพิ้จารณาหยดุการผลิตในส่วนของ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธิคอนเทนตแ์ลว้ ในปี 2561 

 

3. กลยุทธด์้านการตลาดและการประชาสัมพันธ ์

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกคา้ทราบถึงรายละเอียดคอนเทนต ์บริษัทฯ จึงให้ความสาํคัญต่อกลยุทธ ์

ดา้นการตลาดและประชาสัมพันธ ์โดยเนน้การประชาสมัพันธใ์หลู้กคา้ทุกกลุ่มทราบขอ้มูล ผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ 

อย่างต่อเน่ือง เช่น 

 การประชาสมัพนัธผ่์านงานอีเวน้ทต์่างๆ โดยการเชิญกลุ่มลกูคา้ธุรกิจลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ อาทิเช่น งานเจเคเอ็น กาล่า ไนท ์2019 (JKN GALA NIGHT 2019)  งาน 19-9-19 เมกะโชวเ์คส ไดมอนดพิ์ง้ค ์

(Mega Showcase Diamond Pink : จัดวันท่ี 19 กันยายน 2562)  งานโชวเ์คสในเทศกาลภาพยนตรต์่างๆ เช่น  Asia TV 

Forum (ATF), Hong Kong Filmart  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ และรายการของบริษัทฯ โดยการเชิญบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเข้าร่วมรายการของ 

บรษิัทฯ เพ่ือช่วยประชาสมัพนัธสิ์นคา้และผลิตภณัฑ ์ 
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4. กลยุทธก์ารบริหารช่องทางการจัดจาํหน่าย 

บริษัทฯ กาํหนดช่องทางการจาํหน่ายออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การนาํเสนอและติดต่อกลุ่มลกูคา้โดยตรง และ

การนาํเสนอและติดต่อผ่านตวัแทน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 นําเสนอและติดต่อกลุ่มลูกค้าโดยตรง  

ลิขสิทธิ์คอนเทนต ์สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับลิขสิทธิ์คอนเทนต ์และเวลาในช่อง JKN Dramax และเวลาจาก

รายการท่ีผลิตโดย สถานีข่าว JKN CNBC และ JKN News ทีมงานขายของบรษิัทฯ จะดาํเนินการติดต่อยงัลกูคา้โดยตรง โดย

เนน้ทัง้ลกูคา้รายใหญ่ ลกูคา้ท่ีมีสมัพนัธอ์นัดีมีการซือ้และหรือใชบ้รกิารกับบรษิัทฯ อย่างต่อเน่ือง และลกูคา้เจา้ของผลิตภณัฑ์

กรณีเป็นลูกค้าธุรกิจให้บริการเวลาโฆษณา ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกและช่วยให้ลูกคา้เข้าใจในสินค้าและ

ผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ ทีมงานจะนาํเสนอทีเซอร ์(Teaser) ของคอนเทนตท่ี์ตอ้งการเสนอขาย และหรือตัวอย่างสินคา้และ

ผลิตภณัฑใ์นคราวเดียว พรอ้มกบัแพ็กเกจ (Package) การจาํหน่าย เพ่ือใหล้กูคา้ทราบมลูค่าเบือ้งตน้  

 การนําเสนอและติดตอ่ผ่านตัวแทน (Agency) 

การใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพันธน์อกจากติดต่อลกูคา้ซึ่งเป็นเจา้ของผลิตภณัฑโ์ดยตรง 

ทีมงานมีการดําเนินการติดต่อผ่านตัวแทนบริษัทโฆษณ า (Agency) อาทิ บริษัท  ก รุ๊ปเอ็ม  จํากัด , บริษัท  มี เดีย  

อินเทลลิเจนซ ์จาํกดั, บรษิัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง จาํกดั เป็นตน้ เพ่ือนาํเสนอแพ็กเกจ (Package) การโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์

ช่อง JKN Dramax  และการโฆษณาในรายการข่ายของของสถานีข่าว JKN CNBC และ JKN News การนาํเสนอและติดต่อ 

Agency เพ่ือจาํหน่ายเวลาโฆษณาเป็นช่องทางท่ีช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถจาํหน่ายเวลาโฆษณาได ้เน่ืองจาก Agency แต่ละ

รายจะดแูลเจา้ของผลิตภณัฑห์ลายรายช่วยใหบ้รษิัทฯ สามารถจาํหน่ายเวลาโฆษณาในปรมิาณมากในคราวเดียว โดยบรษิัท

ไดม้ีการตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกัด เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นตัวแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณาใหก้ับกลุ่มบรษิัท

ทัง้หมด 

 การจาํหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ 

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์จาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ และการใหบ้ริการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ไปยงัต่างประเทศ บริษัทจะดาํเนินการติดต่อไปยังลูกคา้ท่ีสนใจทั้งลูกคา้ท่ีเป็น กลุ่มลกูคา้โดยตรง หรือลูกคา้ท่ีเป็นตัวแทน 

(Agency) ขึน้กบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกและช่วยใหล้กูคา้เขา้ใจ

ในสินคา้และผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ทีมงานจะนาํเสนอทีเซอร ์(Teaser) ของคอนเทนตท่ี์ตอ้งการเสนอขาย และหรือตวัอย่าง

สินคา้และผลิตภณัฑใ์นคราวเดียว พรอ้มกบัแพ็กเกจ (Package) การจาํหน่าย เพ่ือใหล้กูคา้ทราบมลูค่าเบือ้งตน้ 

2.2.2 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ แบ่งลักษณะลกูคา้และกลุ่มลกูคา้เป้าหมายตามลกัษณะธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ดงันี ้

1) ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บริษัทฯ จาํหน่ายในปัจจุบนั แบ่งเป็น 8 กลุ่ม โดยแบ่งตามลักษณะรายการ รวมถึงเนือ้หา

และแหล่งท่ีมา ลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์ต่ละกลุ่มมีความเหมาะสมสาํหรบัผูช้มรายการท่ีแตกต่างกนั ดงันี ้

ประเภทคอนเทนต ์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

1. เจเคเอ็น ออรจิินอล (JKN Original) สาํหรบัผูช้มรายการทุกช่องทาง ทุกเพศ และทุกช่วงอายุ รวมถึงผูช้ม

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2. เอเชยีน แฟนตาซี (Asian Fantasy) สาํหรบัผูช้มทุกเพศ โดยเนน้ผูช้มกลุ่มแม่บา้น ผูช้มกลุ่มเพศท่ี 3 และ

ช่วงอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป  

3. ฮอลลีวดู ฮิต (Hollywood Hit) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และมชี่วงอายรุะหว่าง 15 - 55 ปี 
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ประเภทคอนเทนต ์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

4. ไอ เมจิค ดิโปรเจค (I-Magic The Project) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และทกุช่วงอาย ุ 

5. คิดส ์อินสไปร ์(Kids Inspired) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และทกุช่วงอายโุดยเนน้กลุ่มเยาวชนเป็นหลกั  

6. มิวสิค สตาร ์พาเหรด (Music Star Parade) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ ทุกช่วงอายโุดยเนน้กลุ่มเยาวชนท่ีชื่นชอบรายการ

คอนเสิรต์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเกาหลี  

7. นิวส ์(News) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และมีชว่งอายรุะหว่าง 18 - 65 ปี  

8. ซเูปอรโ์ชว ์(Super Show) สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และมีช่วงอายรุะหว่าง 15 - 65 ปี  

การใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบรษิัทฯ เป็นการจาํหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบธุรกจิเผยแพรลิ่ขสิทธ์ิ

คอนเทนต ์(B2B) มิใช่การจาํหน่ายใหผู้้ชมรายการคอนเทนตโ์ดยตรง ทั้งนี ้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจให้บริการและ

จาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพ่ือนบา้นซึ่งมีความคลา้ยคลึงกันใน

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีกับประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้กระแสความนิยมในละคร ซีรีส ์และภาพยนตรม์ีความ

ใกลเ้คียงกนั สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี ้

1.1 ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน ์

ลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนข์องบริษัทฯ ประกอบดว้ย (1) ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์

ระบบดิจิตอล และ (2) ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) (3) ผูป้ระกอบ

ธุรกิจสถานีโทรทศันใ์นต่างประเทศรายละเอียดดงันี ้

(1)  ผู้ประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital Territorial หรือ DTT) คือ บริษัทท่ีได้รับ

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอลผ่านการประมลูเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2557  

 ปัจจุบันลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล ประกอบดว้ย สถานีโทรทัศนช์่อง 7 สี 

(7HD) สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทศันก์องทพับกช่อง 5 (ททบ.5) ช่อง 9 อสมท (MCOT) ช่องทรูโฟรย์ ู(True4U) 

สถานีโทรทศันช์่อง 8 ช่องเวิรค์พอยท ์(Workpoint) ช่องเนชั่น (Nation) และช่องจีเอ็มเอ็ม (GMM25) เป็นตน้ 

(2)  ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียม (Satellite) และระบบเคเบิล (Cable) คือ บรษิัท

ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศันส์าํหรบัใหบ้ริการกระจายเสียงหรือโทรทศันจ์าก กสทช. ปัจจบุัน

ลกูคา้ของบริษัทฯ ในกลุ่มนีป้ระกอบดว้ย ช่อง ทีซีเอ็นเอ็น เนทเวิรค์ (TCNN Network) และช่อง 1618 ซึ่งเป็นสถานีโทรทศัน์

ของบรษิัท ทีวี ไดเรค็ จาํกดั (มหาชน) (TV Direct) 

การขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หล้กูคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันใ์นประเทศ เป็นการขายและ

ให้ลูกคา้เพ่ือออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ของตนเองและสถานีโทรทัศน์ในเครือ และ/หรือ ซือ้เพ่ือขายต่อให้กับบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลทอ้งถิ่น 

(3) ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนใ์นต่างประเทศ เน่ืองจาก บริษัทฯ เริ่มขยายการจาํหน่ายลิขสิทธิ์   

คอนเทนตไ์ปยังต่างประเทศ ตัง้แต่ปี 2561 ซึ่งลูกคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนใ์นต่างประเทศจะเป็นการจาํหน่าย

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หล้กูคา้เพ่ือนาํไปออกอากาศในสถานีโทรทศันข์องตน้เอง หรือเพ่ือจาํหน่ายต่อใหก้บับรษิัทท่ีประกอบธุรกิจ

สถานีโทรทศันร์ายอ่ืน 

1.2 ผูป้ระกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์(Home Entertainment) 

ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Home Entertainment) ประกอบด้วยบริษัท 

ผูป้ระกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแผ่นดีวีดี (DVD) บลูเรย ์(Blu-ray) โดยลูกคา้กลุ่มนีนิ้ยมซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่ม JKN 

Original กลุ่ม Asian Series และกลุ่ม I-Magic เป็นหลกั ลกูคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจ Home Entertainment ของบรษิัทฯ เช่น 
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บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน ์จาํกัด (Boomerang) บรษิัท ยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (United) และบรษิัท แคททา

ลิสท ์อลัลายแอนซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้ 

1.3 ผูป้ระกอบธุรกิจบรกิารส่ือผ่านเว็บไซต ์หรือผูป้ระกอบธุรกิจวิโอดี (Video On Demand) 

ลกูคา้กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจบริการส่ือผ่านเว็บไซต ์หรือ VOD ประกอบดว้ยบริษัทผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้รกิารวีดีโอ

สตรีมมิ่ง (Video Streaming) หรือบริการวิดิโอดิจิตอลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต และเน่ืองจากปัจจุบนัความนิยมดา้น

การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหล้กูคา้กลุ่มนีม้ีโอกาสท่ีจะเตบิโตอีกในอนาคต  

การขายลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์หแ้ก่ลกูคา้แต่ละกลุ่ม บริษัทฯ จะจดัทาํเป็นสญัญาใหสิ้ทธิ์ทัง้หมด 2 รูปแบบ คือ (1) 

ใหสิ้ทธ์ิในการแพร่ภาพแพร่เสียงแต่เพียงผูเ้ดียวในช่องทางท่ีกาํหนด (Exclusive) และใหสิ้ทธิ์ในการแพร่ภาพแพร่เสียงแบบ

ไม่ใช่แต่เพียงผูเ้ดียว (Non-Exclusive) และ (2) ใหสิ้ทธ์ิในการผลิตและจดัจาํหน่าย  

ทัง้นี ้ในสญัญาจะมีการระบสิุทธิ์ในเผยแพรค่อนเทนตข์องบรษิัทฯ ไดห้ลายช่องทาง เช่น ใหสิ้ทธ์ิออกอากาศทาง

สถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอลคู่กับใหสิ้ทธิ์ในการออกอากาศทางสถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิล้ หรือใหสิ้ทธ์ิออกอากาศทางสถานี 

โทรทศันร์ะบบดิจิตอลคู่กับใหสิ้ทธ์ิการออกอากาศทางระบบออนไลนใ์นกรณีลูกคา้มีการเผยแพร่รายการใหผู้ช้มคอนเทนต์

แบบออนไลน ์คู่กับใหสิ้ทธิ์ในการออกอากาศทางสถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิล้ เป็นตน้ ทัง้นี ้การซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องลกูคา้

กลุ่มนีเ้ป็นการซือ้คราวละหลายรายการและหลายประเภท (Asian Fantasy คู่กบั Hollywood Hit และคู่กบั Kids Inspire เป็น

ตน้) และมกีาํหนดตารางการส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนตอ์ย่างชดัเจน 

2)  ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธส์ินค้าทางสถานีโทรทัศน ์

กลุ่มลูกค้าธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ ประกอบด้วย  

(1) กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของสินคา้และผลิตภณัฑ ์(Direct Customer) และ (2) กลุ่มตวัแทนบรษิัทโฆษณา (Agency) 

รายละเอียดดงันี ้

2.1 กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์(Direct Customer) 

คือ บริษัทและ/หรือบุคคล ท่ีเป็นเจา้ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความตอ้งการท่ีจะประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา

สินคา้ผ่านส่ือโทรทศัน ์โดยลกูคา้กลุ่มนีจ้ะเป็นผูต้ิดต่อขอซือ้ช่วงเวลากบับรษิัทฯ โดยตรงเพ่ือประชาสมัพนัธสิ์นคา้ของตนเอง  

2.2 กลุม่ตวัแทนบรษิัทโฆษณา (Agency) 

คือ บริษัทเอกชนท่ีดาํเนินธุรกิจจัดหาส่ือโฆษณาทุกประเภท รวมถึงบริการวางแผนการโฆษณาให้กับ

เจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทเหล่านีจ้ะไดร้บัมอบหมายจากลูกคา้ให้จัดหาส่ือเผ่ือเผยแพร่สินค้าโดยมีการกาํหนดวงเงิน 

ค่าโฆษณาอย่างชดัเจน  

3)  ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์

กลุ่มลกูคา้ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์คือผูป้ระกอบธุรกิจรา้นหนงัสือ หรือ รา้นคา้ทั่วไปท่ีเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้และ

ผลิตภณัฑ ์Home Entertainment เช่น ศนูยห์นงัสือจฬุา รา้น B2S รา้น Boomerang รา้นซีเอ็ด และรา้นนายอินทร ์เป็นตน้ ซึ่ง

การจาํหน่ายของบรษิัทฯ มีทัง้จาํหน่ายปกติ และจาํหน่ายแบบฝากขาย ซึ่งจากภาวะการเปล่ียนแปลงของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั 

กลุ่มลกูคา้ท่ีซือ้สินคา้เก่ียวกบั Home Entertainment ลดลงอย่างมาก บรษิัทจึงไดพิ้จารณาหยดุการผลิตในส่วนของผลิตภณัฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธิคอนเทนตแ์ลว้ ในปี  2561 

2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 2.2.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม - ธุรกิจสถานีโทรทัศนแ์ละสื่อโฆษณา 

 ภาพรวมอตุสาหกรรมส่ือโฆษณาทั่วโลก (จากการสาํรวจของ กรุ๊ปเอ็ม ผ่านเอเยนซี่ในเครือทั่วโลก) พบว่าจาํนวนเงิน

ท่ีใชใ้นส่ือโฆษณามีแนวโนม้เติบโตนอ้ยลง โดยปี 2563 ประมาณการว่าจะมีการเติบโต 3.9% ซึ่งตํ่ากว่าปี 2562 ท่ีมีการเติบโต  

4.8% โดยส่ือดิจิทลั ยงัคงเป็นส่ือท่ีมีจาํนวนเงินโฆษณาเติบโตสงูสดุต่อเน่ืองในเกือบทกุประเทศ โดยมีแนวโนม้ว่าจะครองส่วน
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แบ่งอตุสาหกรรมโฆษณาทั่วโลกประมาณ 52% เน่ืองจากมีปรบัตวัเขา้หาผูบ้รโิภคผ่านอินเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยีไดถ้กูพฒันา

ใหม้ีราคาถกูลง แต่มีความรวมเรว็และสะดวกมากยิ่งขึน้ 

 ขณะท่ีภาพรวมของโฆษณาทีวีทั่วโลก มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ ทัง้จากแพลตฟอรม์

ใหม่ๆในรูปแบบ Video on Demand (VOD) และการมสีรา้ง Content ของตวัเอง จนกลายเป็นแรงจงูใจท่ีมีนํา้หนกัมากพอให้

คนหนัมารบัชมในรูปแบบ VOD แทนการรบัชมผ่านจอทีวีในแบบดัง้เดิม โดยในปี 2562 ส่ือโฆษณาบนทีวีทั่วโลกลดลง 3.6% 

 2.2.3.2 ภาวะการแข่งขนั 

การท่ีผูป้ระกอบการธรุกิจสถานีโทรทศันต์่างแข่งขนักันเพ่ือแย่งชิงผูช้ม หรือ Eye ball เพ่ือดึงเม็ดเงินค่าโฆษณาจาก

สินคา้ต่างๆ  โดยกลยทุธใ์นการเพ่ิมผูช้มของแต่ละช่องคือ การจดัหาและผลิตรายการ ทัง้ ละครไทย ซีรีสต์่างประเทศ เกมสโ์ชว ์

และรายการอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดและเพ่ิมสัดส่วนผู้ชมในช่องของตนเอง แต่เน่ืองจากการผลิตรายการเช่น ละคร ซีรีส์ ท่ีมี

ประสิทธิภาพและเขา้ถึงผูช้มมีค่าใชจ้่ายในการลงทุนสงู อีกทัง้ ใชร้ะยะเวลาในการจดัทาํ (Production) นาน ส่งผลใหห้ลาย

ช่องเลือกท่ีจะจดัหารายการสาํเรจ็รูป ทัง้ละคร และซีรีส ์ท่ีมตีน้ทนุท่ีถกูกว่าแทนการผลิตเอง 

การท่ีสถานีโทรทัศน์เลือกซือ้รายการสาํเร็จรูปนั้น ถือเป็นปัจจยับวกให้กับบริษัทฯ ท่ีดาํเนินธุรกิจให้บริการและ

จาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตอ์ย่างสาํคัญ เน่ืองจากบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายรายการหรือลิขสิทธิ์คอนเทนตส์าํเร็จรูป 

ในประเทศโดยตรงเช่นเดียวกบับรษิัทฯ ในปัจจบุนัมีจาํนวนจาํกดั และจากการท่ีบรษิัทฯ มุ่งเนน้การซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธ์ิคอน

เทนต์ท่ีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งลิขสิทธ์ิคอนเทนต์หลายรายการของบริษัทฯ เป็นลิขสิทธ์ิท่ีบริษัทฯ  

มีสิทธ์ิใหบ้รกิารแต่เพียงผูเ้ดียว ส่งผลใหส้ถานีโทรทศันห์ลายช่องซือ้ลิขสิทธิ์กบับรษิทัฯ แทนคู่แข่ง 

สาํหรบัสภาวะการแข่งขันในธุรกิจจาํหน่ายและให้บริการลิขสิทธิ์คอนเทนตส์าํเร็จรูปในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน  

มีการแข่งขนัสงู แต่เน่ืองจากบรษิัทท่ีดาํเนินธุรกิจดงักล่าวต่างมุ่งเนน้การซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธ์ิท่ีแตกต่างกนั รวมถึงมีช่องทาง

ในการออกอากาศแตกต่างกนั  ทัง้นี ้บรษิัทท่ีดาํเนินธุรกิจเช่นเดียวกบับรษิัทฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้

รายชื่อคู่แข่ง 
ประเภทลิขสทิธิค์อนเทนตท์ี่

จาํหน่าย 

ช่องทางการออกอากาศ 

บรษิัท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ 

จาํกดั )มหาชน(  

นาํเขา้และจาํหน่ายลิขสิทธิ์

ภาพยนตรต์า่งประเทศเป็นหลกั 

ออกอากาศทางโรงภาพยนตร ์

บรษิัท สหมงคลฟิลม์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั 

นาํเขา้และจาํหน่ายลิขสิทธิ์

ภาพยนตรต์า่งประเทศเป็นหลกั  

ออกอากาศทางโรงภาพยนตร ์

ท่ีมา: ขอ้มลูจากผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

2.3.1 ธุรกจิให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์  

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บรษิัทฯ ใหบ้รกิารและจาํหน่าย ประกอบดว้ย (1) ลิขสิทธ์ิคอนเทนตส์าํเร็จรูปท่ีซือ้และนาํเขา้มา

จากเจา้ของลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ และผูไ้ดร้บัสิทธิ์ในการเผยแพรใ่นประเทศ โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการตดัต่อ แปลบท และ

พากยเ์สียงเป็นภาษาไทย และทาํการจาํหน่ายและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในประเทศ (2) ลิขสิทธ์ิคอนเทนตส์าํเร็จรูปท่ีซือ้และ

นาํเขา้มาจากเจา้ของลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ เพ่ือทาํการจาํหน่ายและใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในต่างประเทศ (3) ลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ท่ีบรษิัทฯ ไดสิ้ทธ์ิในการผลิต โดยการจา้งบริษัทภายนอกผลิต ซึ่งตน้ทุนในการดาํเนินงานในส่วนของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

และจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตท์ัง้ 2 รูปแบบ จะประกอบดว้ย ค่าสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ตดัจ่ายในแต่ละปีตามอายกุารไดม้าของสิทธิ์ 

ค่าใชจ้่ายในการตัดต่อ ค่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นจากภายนอกเพ่ือทาํการแปลบท พากยเ์สียง ค่าจา้งทีมงานผลิต และ
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ค่าจา้งดารานกัแสดงเพ่ือพากยเ์สียง และ (4) ลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องประเทศไทยท่ีบรษิัทเป็นตวัแทนในการจดัจาํหน่ายไปยงั

ทั่วโลก บรษิัทฯจะดาํเนินการแปลบทเป็นภาษาองักฤษ และทาํการจาํหน่ายและใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในต่างประเทศ 

ทัง้นี ้การดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดลิ้ขสิทธ์ิคอนเทนตส์าํหรบัการใหบ้รกิารและจาํหน่าย สามารถแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนหลัก 

ไดแ้ก่ 1) ขัน้ตอนการสรรหาและคดัเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต ์2) ขัน้ตอนการจดัเตรียมคอนเทนต ์และ 3) ขัน้ตอนการจาํหน่าย 

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการจดัหาผลิตภณัฑข์องธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์

 
ขั้นตอนที ่1 : ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

เพ่ือเป็นผูน้าํในการใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์และเพ่ือใหไ้ดร้บัลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์มีคุณภาพ ทนัต่อ

กระแสนิยมและน่าสนใจก่อนบรษิัทอ่ืน บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัตอ่การสรรหาและคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์ป็นอย่างมาก จึง

กาํหนดใหฝ่้ายบรหิารซึ่งเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นธุรกิจลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ป็นผูด้แูลและรบัผิดชอบในขัน้ตอนการสรร

หาและคดัเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต ์โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 

 

1.1 ติดตอ่เจา้ของสิทธิ์คอนเทนต ์

ขัน้ตอนการติดต่อเจา้ของลิขสิทธ์ิคอนเทนตถื์อเป็นขัน้ตอนแรกในการใหไ้ดม้าซึ่งลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษัทฯ 

ปัจจุบันการติดต่อเจา้ของลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทฯ มี 2 วิธี คือ 1) ติดต่อผ่านงานแสดงคอนเทนต ์เช่น งาน Marche’ 

International des Programmes de Communication (“MIPCOM”) จัด ณ เมืองคานส ์ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างเดือน

ตุลาคม หรืองาน Marche International des Programmes de Television (“MIPTV”) จัด ณ เมืองคานส ์ประเทศฝรั่งเศส 

งาน Busan Content Market (“BCM”) งานแสดงคอนเทนตข์า้งตน้เป็นงานระดับสากลท่ีรวบรวมผู้ผลิตลิขสิทธิ์คอนเทนต์

หลากหลายประเภท ทั้งลิขสิทธิ์คอนเทนตภ์าพยนตร ์ละคร ซีรีย ์การต์ูน และสารคดีเป็นจาํนวนมาก จึงเป็นวิธีท่ีใชใ้นการ

ติดต่อเจา้ของลิขสิทธิ์

คอนเทนต ์
พิจารณาและคดัเลือก

ลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์
จดัทาํสญัญาซือ้ 

ลิขสิทธิค์อนเทนต ์

2 3 1 
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ติดต่อเจา้ของลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์และ 2)ติดต่อกลุ่มเจา้ของและผูข้ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตผ่์านทางความสมัพนัธข์องฝ่ายบรหิาร

เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการติดต่อและซื ้อลิขสิทธ์ิคอนเทนต์มามากกว่า 10 ปี อีกทั้ง มี

ความสัมพันธอ์นัดีกับเจา้ของลิขสิทธิ์คอนเทนต ์จึงทาํใหบ้ริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อเจา้ของลิขสิทธ์ิคอนเทนตช์่องทางอ่ืน

เพ่ิมเติม นอกจากการรว่มงานแสดงคอนเทนตซ์ึ่งถือเป็นจดุแข็งของบรษิัทฯ เมื่อเทียบกบับรษิัทอ่ืน  

สาํหรบัธุรกิจการเป็นตัวแทนจดัจาํหน่ายคอนเทนตใ์นต่างประเทศนั้น บริษัทจะไม่มีตน้ทุนในการจัดซือ้คอน

เทนต ์เน่ืองจากเป็นเพียงตวัแทนในการจดัจาํหน่าย ดงันัน้การคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ะดาํเนินการเพียงคดัเลือกคอนเทนต์

ท่ีน่าสนใจ โดยไม่ตอ้งมีการทาํสญัญาซือ้คอนเทนตเ์พ่ิมเติม 

1.2 พิจารณาคดัเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

การพิจารณาและคดัเลือกลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบรษิัทฯ จะพิจารณาจาก (1) รายละเอียดนกัแสดงตวันาํในเร่ือง 

(2) ทีมงานผูส้รา้ง ผูก้าํกับ บรษิัทผูส้รา้ง และประวตัิบริษัทสถานีโทรทศัน ์(3) รางวลัท่ีไดร้บั (กรณีลิขสิทธ์ิคอนเทนตด์งักล่าว

เคยออกอากาศหรือฉายแลว้) (4) ความน่าสนใจของตวัอย่างคอนเทนต ์(Teaser) และ (5) เร่ืองย่อและบทเนือ้เร่ือง  

เมื่อพิจารณาและคัดเลือกลิขสิทธิ์คอนเทนตต์ามเกณฑข์า้งตน้แลว้ ฝ่ายบริหารจะดาํเนินการประสานงานกับ

บรษิัทเจา้ของลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์พ่ือระบรุายการลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ตอ้งการ ก่อนจะดาํเนินการจดัทาํสญัญาเป็นลาํดบัถดัไป 

1.3 จดัทาํสญัญาเช่าลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

สญัญาเช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บรษิัทฯ จดัทาํกับคู่คา้มีทัง้หมด 3 รูปแบบ คือ 1) สญัญาใหเ้ช่าลิขสิทธิ์คอนเทนต์

แบบผูกขาด (Exclusive Content) 2) สญัญาใหเ้ช่าลิขสิทธ์ิคอนเทนตแ์บบผูกขาดและมีสิทธ์ิเลือกคอนเทนตเ์ป็นบริษัทแรก 

(Output Deal) และ 3) สัญญาให้เช่าสิทธิ์คอนเทนตแ์บบทั่วไป สัญญาลิขสิทธิ์คอนเทนต ์Exclusive และOutput Deal ท่ี

บรษิัทฯ ไดร้บั และกาํลงัไดร้บัความนิยมในขณะนี ้เช่น คอนเทนตจ์ากประเทศอินเดีย เร่ืองสีดาราม ศกึรกัมหาลงกา และเร่ือง

หนมุานสงครามมหาเทพ เป็นตน้ 

สัญญาท่ีบริษัทฯ จัดทํากับบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ิมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 5 ปี และสัญญาทั้ง 3 รูปแบบ

รายละเอียดดงันี ้

1.3.1  สญัญาใหเ้ช่าลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์บบผกูขาด (Exclusive Content) 

 สญัญาใหเ้ช่าสิทธ์ิคอนเทนตแ์บบผูกขาด (Exclusive Content) คือ สญัญาท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์

(Licensor) ใหสิ้ทธิ์ในการเผยแพรค่อนเทนตแ์ก่บรษิัทฯ  (Licensee) แต่เพียงผูเ้ดียว โดยมีเงื่อนไขในการเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอน

เทนต์ ดังนี้ (1) ออกอากาศได้เพียงประเทศท่ีกําหนด เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว (2) ออกอากาศในภาษาท่ีกําหนด  

เช่น พากยไ์ทย หรืออนุญาตใหม้ีคาํแปล (Subtitle) (3) ออกอากาศหรือเผยแพรเ่ฉพาะช่องทางท่ีกาํหนด เช่น สถานีโทรทศัน์

ประเภทฟรีทีวี (Free TV) วิดิโอออนดีมานด ์(VOD) สถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียม และสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล เป็น

ตน้ และ(4) กาํหนดจาํนวนรอบในการออกอากาศ เชน่ อนญุาตใหอ้อกอากาศซํา้ได ้(Rerun) 

1.3.2 สญัญาใหเ้ช่าลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์บบผกูขาดและมีสิทธิ์เลือกคอนเทนตเ์ป็นบรษิัทแรก (Output Deal) 

สญัญาใหเ้ช่าลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์บบ Output Deal คือ สญัญาใหเ้ช่าลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์มีลกัษณะและ

เงื่อนไขแบบเดียวกับสัญญา Exclusive Content เพียงแต่สัญญาแบบ Output Deal บริษัทฯ จะไดสิ้ทธิ์ในการเลือกลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตใ์หม่ก่อนบรษิัทอ่ืน ๆ และในระหว่างท่ีบริษัทฯ พิจารณาเลือกนัน้ เจา้ของลิขสิทธิ์คอนเทนตไ์ม่สามารถใหบ้ริษัทอ่ืน

เลือกไดจ้นกว่าบรษิัทฯ จะแจง้ว่าไม่ตอ้งการหรือจนกว่าระยะเวลาท่ีบรษิัทฯ มีสิทธิ์พิจารณาจะครบกาํหนด  
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1.3.3 สญัญาใหเ้ช่าสิทธ์ิคอนเทนตแ์บบทั่วไป 

สญัญาใหเ้ช่าสิทธิ์คอนเทนแบบทั่วไป เป็นสญัญาใหเ้ช่าสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์มีเงื่อนไขแบบเดียวกับ สญัญา

ใหสิ้ทธิ์คอนเทนตแ์บบผูกขาดฯ (Exclusive Content) ยกเวน้ ในระหว่างท่ีบริษัทฯ ไดร้บัสิทธ์ิเผยแพร่คอนเทนตน์ั้น เจา้ของ

ลิขสิทธิ์คอนเทนต ์(Licensor) สามารถใหบ้รษิัทอ่ืนไดร้บัสิทธิ์ในลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ดียวกบับรษิัทฯ ได ้

ขั้นตอนที ่2 : ขั้นตอนการจัดเตรียมลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

เมื่อบริษัทฯ และเจา้ของลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ัดทาํสัญญาให้เช่าลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์ลว้เสร็จ บริษัทฯ จะดาํเนินการ

จดัเตรียมลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์พ่ือจาํหน่ายต่อไป ขัน้ตอนการจดัเตรียมลิขสิทธิ์คอนเทนตม์ีรายละเอียดดงันี ้ 

 

 

2.1 รบัลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

การรบัลิขสิทธิ์คอนเทนตม์ี 2 วิธี คือ (1) รบัลิขสิทธิ์คอนเทนโดยการดาวนโ์หลด (Download) ทางอินเตอรเ์น็ต 

โดยเจา้ของลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ะเป็นผูส่้งลิงค ์(Link) และรหสัเพ่ือใหบ้รษิทัฯ ดาวนโ์หลดไฟลลิ์ขสิทธิ์คอนเทนต ์ (2) รบัลิขสิทธิ์

ในรูปแบบเป็น External Hard disk จากต่างประเทศ ทัง้นี ้ ฝ่ายบรหิารและฝ่าย Content operation ของบรษิัทฯ จะเป็น

ผูร้บัผิดชอบในขัน้ตอนนี ้ สาํหรบัลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บรษิัทฯ ไดร้บัจะประกอบดว้ยไฟลภ์าพ ไฟลเ์สียงพดูของนกัแสดง 

(Dialog) ไฟลเ์สียงประกอบ (Sound Effect) และบทละคร ยกเวน้ บางครัง้ทางเจา้ของลิขสิทธิ์คอนเทนตอ์าจส่งเพียงไฟลภ์าพ 

และไฟลเ์สียงแบบรวมท่ีมีทัง้เสียงนกัแสดงและเสียงประกอบ (Mixed file) 

สาํหรบัลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทท่ีนาํเขา้มาเพ่ือจาํหน่ายในต่างประเทศ จะไม่มีการ แปลบท ตดัต่อ พากย์

เสียง และ Synchronization โดยลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ดาวนโ์หลดมาแลว้จะพรอ้มทาํการส่งมอบใหก้บัลกูคา้ทนัที 
2.2 ตรวจสอบความครบถว้นของลิขสิทธ์ิ 

ภายหลังจากได้รับ ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ ฝ่าย Content Operation ของบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจเช็ค 

ความครบถว้นของไฟลท่ี์ไดร้บั ก่อนจัดเก็บลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์นรูปแบบ External Hard disk และเก็บในหอ้งจัดเก็บลิขสิทธิ์

คอนเทนต ์(Film Library) เป็นลาํดบัถดัไป 

2.3 แปลบท ตดัต่อและพากยเ์สียง 

เน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บริษัทฯ ซือ้และนาํเขา้เป็นลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศเป็นหลกั จึงตอ้งมีขัน้ตอนการ

จา้งผูเ้ชี่ยวชาญและนกัแปลอาชีพในการแปลบทเป็นภาษาไทยและเพ่ือป้องกันมิใหผู้กขาดงานกับนกัแปลรายใดเฉพาะ และ             

มิให้เกิดประเด็นแปลบทละครไม่ทันกาํหนดการ บริษัทฯ จึงมีการจ้างนักแปลบทหลายรายโดยปัจจุบันมีทั้งหมด 13 ทีม                        

ท่ีบรษิัทฯ ใชบ้รกิารอยู่ สาํหรบัการพากยเ์สียงลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิัทฯ จะทาํการพากยโ์ดยทีมพากยผ์ูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 

ซึ่งดาํเนินการในห้องพากยข์องบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทีมพากยท่ี์ใชบ้ริการทั้งหมด 10 ทีมและเพ่ือป้องกันมิใหลิ้ขสิทธ์ิ                  

คอนเทนตข์องบริษัทฯ ถกูคดัลอกและนาํไปเผยแพรโ่ดยไม่ไดร้บัอนุญาต ฝ่าย Content Operation จะดาํเนินการคดัลอกไฟล์

ภาพลิขสิทธิ์คอนเทนต์พรอ้มกับบีบอัดขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กและมีขนาดความชัดของภาพตํ่าก่อนส่งให้ห้องพากย์

ดาํเนินการพากเสียงเป็นลาํดบัต่อไป  

สาํหรบัธุรกิจการเป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายคอนเทนตใ์นต่างประเทศ บรษิัทจะมีเพียงขัน้ตอนของการแปลบทเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ เพ่ือใหพ้รอ้มท่ีจะจดัจาํหน่ายไปยงัต่างประเทศ 
ลิขสิทธ์ิคอนเทนทท่ี์ผ่านการพากยเ์สียง และตัดต่อแลว้จะถูกจดัเก็บในรูปแบบ Hard disk โดยแยกไฟลภ์าพ 

ไฟลเ์สียงพากย ์(Dialog) และไฟลเ์สียงประกอบ (Sound Effect) และจดัเก็บในหอ้งจดัเก็บลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์(Film Library)

เป็นลาํดบัถดัไป  

รบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ ตรวจสอบความครบถว้น

ของลิขสิทธ์ิ 

แปลบท ตดัต่อ และ

พากยเ์สียง 

2 3 1 
Synchronization 
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2.4 Synchronization 

ขัน้ตอนการ Synchronization คือ ขัน้ตอนการทาํใหเ้สียงพากย ์เสียงประกอบ ไฟลภ์าพผสานกัน รวมถึงทาํการ

แปลงสกุลไฟลใ์หเ้ป็นไปตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ ถือเป็นขัน้ตอนการทาํใหลิ้ขสิทธิ์คอนเทนตส์มบูรณก์่อนการส่งมอบใหก้บัลกูคา้

ตามกาํหนดการ ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ผ่านการ Synchronization จะถูกจัดเก็บใส่ ฮารด์ดิส (Harddisk) เพ่ือทาํการจัดส่งให้

ลกูคา้ตามกาํหนดของสญัญาเป็นลาํดบัต่อไป 

ขั้นตอนที ่3 : ขั้นตอนการจาํหน่ายและส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต ์  

การจาํหน่ายและส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัท มีทั้งหมด 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) นาํเสนอลิขสิทธ์ิคอน

เทนต์ให้ลูกค้าพิจารณา 2) เจรจา/จัดทําสัญญาบริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ 3) ส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ 

และ 4) ออกอากาศ 
 

 

 

3.1 นาํเสนอลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หพิ้จารณา 

บรษิทัฯ มีวิธีการนาํเสนอลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์พ่ือใหล้กูคา้พิจารณาทัง้หมด 2 วิธี คือ 1) นาํเสนอใหล้กูคา้พิจารณา

โดยตรง และ 2) นาํเสนอใหล้กูคา้พิจารณาผ่านงานอีเวน้ท ์มีรายละเอียดดงันี ้

 นาํเสนอใหล้กูคา้พิจารณาโดยตรง 

การนาํเสนอคอนเทนตใ์หล้กูคา้โดยตรงดาํเนินการโดยฝ่ายบรหิารและฝ่ายขายของบรษิัทฯ วิธีการนาํเสนอ

แก่ลกูคา้โดยตรงจะเนน้สาํหรบัลกูคา้รายใหญ่ หรือลกูคา้ท่ีมีสมัพนัธอ์นัด ีมีการซือ้และหรือใชบ้รกิารกับบรษิัทฯ อย่างต่อเน่ือง

และเป็นลกูคา้ท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองการชาํระเงินในการนาํเสนอรูปแบบนี ้ฝ่ายบริหารจะนาํเสนอใหลู้กคา้ตัง้แต่บริษัทฯ ไดร้บั

ลิขสิทธิ์จากเจา้ของคอนเทนต ์

 นาํเสนอใหล้กูคา้พิจารณาผ่านงานอีเวน้ท ์ 

บรษิัทฯ มีการจดังานอีเวน้ทเ์ป็นประจาํทุกปีเพ่ือทาํการประชาสมัพันธลิ์ขสิทธิ์คอนเทนตใ์หก้ับกลุ่มลกูคา้ 

ทัง้ลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน ์ผูป้ระกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเม็นท ์ผูป้ระกอบธุรกิจ VOD เป็นตน้ ทั้งนี ้ลิขสิทธิ์

คอนเทนตท่ี์เผยแพรใ่นงานอีเวน้ทม์ีทัง้ลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์หม่ ๆ ท่ีเพ่ิงไดร้บัและลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ดิมท่ีไดร้บัมากอ่นหนา้ 

สาํหรบัการขายลิขสิทธิ์คอนเทนตไ์ปต่างประเทศ บรษิัทมีการเขา้รว่มงานแสดงคอนเทนตร์ะดบัภมูิภาคและ

ระดบัโลก ซึ่งเป็นงานระดบัสากลท่ีรวบรวมผูซ้ือ้และผูผ้ลิตลิขสิทธ์ิคอนเทนตห์ลากหลายประเภทอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการ

นาํเสนอลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หม่ๆ ใหก้บักลุ่มลกูคา้เดิมและลกูคา้ใหม่ของบรษิัท 

3.2 เจรจา/จดัทาํสญัญาบรกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบดว้ยผู้ประกอบธุรกิจหลายประเภท ดังนั้น สัญญาให้บริการและ

จาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบรษิัทฯ จึงแบ่งตามรูปแบบธุรกิจของลกูคา้และช่องทางการเผยแพรลิ่ขสิทธิ์คอนเทนต ์โดยมี

ทัง้หมด 2 ลกัษณะ คือ 1) สญัญาอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิแพรภ่าพแพรเ่สียง และ 2) สญัญาอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิผลิตและจาํหน่าย  

 สญัญาอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธิ์แพรภ่าพแพรเ่สียง 

สญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิแพร่ภาพแพร่เสียง เป็นสญัญาอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธิ์เพ่ือเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

ทางสถานีโทรทศันท์กุระบบ รวมถึงเพ่ือเผยแพรท่างส่ืออินเตอรเ์น็ต  

 

 

นาํเสนอลิขสิทธิ์ 

คอนเทนตใ์หพ้ิจารณา 

เจรจา/จดัทาํสญัญาบรกิาร

และจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

ส่งมอบลิขสิทธิค์อนเทนต ์
2 3 1 
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 สญัญาอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิผลิตและจาํหน่าย 

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลิตและจาํหน่าย เป็นสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ์ผลิตและจาํหน่ายผ่านทาง 

Home Entertainment เช่น แผ่น DVD Blu-ray เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สญัญาทัง้ 2ลกัษณะจะมีการระบเุงื่อนไขการเผยแพร ่เช่น ระบวุ่าใหสิ้ทธ์ิเผยแพรแ่บบ Exclusive หรือ 

Non-Exclusive และระบุเงื่อนไขการจ่ายชําระ เช่น จ่ายชําระเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้า หรือจ่ายชําระตามกําหนดการ 

ส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต ์เป็นตน้ 

3.3 ส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

การส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทฯ ให้กับลูกคา้จะส่งมอบในรูปแบบ Hard disk ตามกาํหนดการท่ี 

ตกลงรว่มกนัในสญัญาบรกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์โดยลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ส่งมอบจะตอ้งผ่านการตรวจเชค็คณุภาพ

และดาํเนินการจดัทาํใหลิ้ขสิทธิ์คอนเทนตอ์ยู่ในรูปแบบท่ีลกูคา้ตอ้งการ  

ทัง้นี ้ระยะเวลาการตัง้แต่ทาํการรบัลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ากเจา้ของลิขสิทธ์ิ จนถึงส่งมอบลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หก้ับ

ลกูคา้ มีระยะเวลาในการดาํเนินการระหว่าง 2 – 6 เดือน  

3.4 ออกอากาศ 

การออกอากาศลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทฯ ภายหลงัส่งมอบใหก้ับลกูคา้ขึน้อยู่กบัตารางและผงัรายการของ

ลกูคา้แต่ละราย เช่น ลกูคา้อาจออกอากาศลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษัทฯ ช่วงปลายปี แต่บริษัทฯ ดาํเนินการส่งมอบแลว้เสร็จ

ตัง้แต่กลางปี เป็นตน้ 

2.3.2 ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ ์

ธุรกิจใหบ้ริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์เป็นธุรกิจท่ีบริษัทย่อยเป็นผูด้าํเนินงาน ซึ่ง ณ ปัจจุบันเวลาท่ี

บรษิัทย่อยใหบ้รกิารเป็นเวลาจากชอ่ง JKN Dramax ซึ่งเป็นสถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียมของบรษิัทย่อยท่ีบรษิัทย่อยเป็น

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตฯ ในการประกอบธุรกิจสถานีโทรทศันจ์ากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดยบริษัทย่อยสามารถใหบ้ริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธไ์ดไ้ม่เกินวนัละ 120

นาที เน่ืองจากใบอนญุาตท่ีไดร้บัเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศันส์าํหรบัใหบ้ริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน ์(กิจการท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ี) ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ซึ่ง กสทช. มีประกาศกาํหนดว่า การโฆษณาและการ

บริการธุรกิจไดไ้ม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทัง้วนัเฉล่ียแลว้ตอ้งไม่เกนิชั่วโมงละ 5 นาที หรือวนัละ 

120 นาที เท่านัน้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ กสทช. และการโฆษณาในรายการข่ายของของสถานีข่าว JKN CNBC และ JKN 

News โดยบริษัทไดม้ีการตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกัด เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นตัวแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณา

ใหก้บักลุ่มบรษิัททัง้หมด 

ทั้งนี ้รูปแบบเวลาท่ีบริษัทย่อยจาํหน่ายในปัจจุบันมี 3แบบ คือ 1) บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบ ทีวีซี (TVC) หรือสปอต (Spot)  2) บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสกู๊ป (Scoop) และ 

3) รายการแนะนาํสินคา้และบริการ (Direct sale) ซึ่งขั้นตอนการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สามารถ

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ไดแ้ก่ 1) ติดต่อลูกคา้และนาํเสนอเวลาในการให้บริการ 2) จัดทาํสัญญาให้บริการ/ลูกคา้จัดทาํ 

ใบสั่งซือ้ 3) เตรียมการออกอากาศ และ 4) ออกอากาศ 
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

 

ขั้นตอนที ่1 : ติดต่อลูกค้าและนําเสนอเวลาในการให้บริการ 

ลกูคา้ธุรกิจใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์มีทัง้หมด 2 ประเภท ดงันี ้ 

 ติดต่อเจา้ของสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์(Direct Customer):  

การติดต่อกลุ่มลูกค้าเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Direct Customer) คือ การติดต่อเจ้าของสินค้าหรือ

ผลิตภัณ ฑ์ ท่ีต้องการโฆษณ าสินค้าหรือผลิตภัณ ฑ์ของตนเองผ่านส่ือประเภทโทรทัศน์ ซึ่ ง ฝ่ายขายของบริษัทฯ  

เป็นผูร้บัผิดชอบในขัน้ตอนดงักล่าว 

 ติดต่อผ่านทางบรษิัทตวัแทนโฆษณา (Agency): 

บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) คือ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนให้กับลูกค้าเจ้าของสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ในการวางแผนการโฆษณา และหาช่องทางการโฆษณาท่ีเหมาะสมกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้า  

ซึ่ง Agency แต่ละรายจะเป็นตวัแทนใหก้บัเจา้ของสินคา้และผลิตภณัฑห์ลายราย ส่งผลใหล้กูคา้ประเภท Agency เป็นลกูคา้

ท่ีมีปรมิาณการซือ้ไดม้าก ส่วนใหญ่ตวัแทนโฆษณาจะมีนโยบายการซือ้ของตนเองอย่างชดัเจน 

ในการติดต่อลกูคา้เพ่ือเสนอเวลาในการใหบ้ริการ โดยบริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกัดจะนาํเสนอผงัรายการท่ีจะ

ออกอากาศในช่อง JKN Dramax และรายการของสถานีข่าว JKN CNBC และ JKN News พรอ้มกับช่วงเวลาทั้งหมดท่ี

สามารถโฆษณาใหก้บัลกูคา้ รวมถึงผลเรตติง้ของช่องเพ่ือใหล้กูคา้พิจารณา 

ขั้นตอนที ่2: จัดทาํสัญญาให้บริการ/ลูกค้าจัดทาํใบสั่งซือ้ 

ภายหลงัจากลกูคา้ตดัสินใจเลือกช่วงเวลาในการโฆษณาสินคา้และผลิตภณัฑ ์บริษัทฯ จะนาํส่งใบเสอราคาเพ่ือให้

ลกูคา้พิจารณาก่อนทาํสญัญาใหบ้ริการ หรือลกูคา้ทาํใบสั่งซือ้ (PO) และเมื่อไดร้บัเอกสารยืนยนัการซือ้เวลาโฆษณาทางช่อง 

JKN Dramax ลกูคา้จะนาํส่งไฟลโ์ฆษณาท่ีตอ้งการออกอากาศใหบ้รษิัทฯ เป็นลาํดบัถดัไป 

ขั้นตอนที ่3: เตรียมการออกอากาศ 

ภายหลังจัดทาํสัญญาหรือสั่งซือ้เวลาโฆษณา ลูกคา้จะส่งแผนหรือผังเวลาโฆษณาท่ีลูกค้าตอ้งการให้บริษัทฯ 

ออกอากาศทางช่อง JKN Dramax หรือรายการของสถานีข่าว JKN CNBC และ JKN News พรอ้มกับไฟล์โฆษณา แต่

เน่ืองจากปัจจุบนับรษิัทฯ ใชบ้รกิาร PSI ในการออกอากาศ ไฟลโ์ฆษณาจึงจดัเก็บท่ี PSI และมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทย่อยท่ีเป็น

ผู้ดูแลผังการออกอากาศของช่อง JKN Dramax หรือรายการของสถานีข่าว JKN CNBC และ JKN News ดําเนินการ

เรียงลาํดบัโฆษณาใหต้ามแผนหรือผงัเวลาโฆษณา พรอ้มกับตรวจเช็คจาํนวนเวลาโฆษณาท่ีออกอากาศในแต่ละวนัเพ่ือมิให้

เกินกาํหนดของ กสทช. ท่ี 6 นาทีต่อชั่วโมงหรือ 120 นาทีต่อวนั 

ขั้นตอนที ่4: ออกอากาศ 

การออกอากาศรายการและโฆษณาของช่อง JKN Dramax เป็นการออกอากาศผ่านดาวเทียมของ PSI โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทย่อยเป็นผูด้แูลผงั และทกุๆ สิน้เดือน PSI จะออกเอกสารยืนยนัการออกอากาศรายการ หรือโฆษณาต่างๆ 

ใหก้บับรษิัทฯ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานกบัลกูคา้ในการเรียกเก็บเงินเป็นลาํดบัต่อไป  
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การออกอากาศรายการข่าวของสถานีข่าว JKN CNBC และ JKN News เป็นการออกอากาศผ่านระบบทีวีติจิตอล 

โดยจะมีการส่งสญัญาณภาพจากหอ้งส่งของบรษิัทเจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั ซึ่งดูแลสถานีข่าว JKN CNBC และ JKN News ผ่าน

ทางระบบอินเตอรเ์นท ไปยงัสถานีโทรทศันแ์ต่ละแห่ง เพ่ือออกอกาศ 

2.3.3 ธุรกิจจาํหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑท์ีเ่กี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

สินคา้และผลิตภณัฑภ์ายใตธุ้รกิจนีเ้ป็นสินคา้ท่ีผลิตจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บริษัทฯ เป็นผูร้ิเริ่มและหรือเป็นเจา้ของ

สิทธ์ิ ทัง้นี ้การดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้และผลิตภณัฑส์ามารถแบ่งเป็น 3ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ 1) ขัน้ตอนการผลิตลิขสิทธ์ิคอน

เทนต ์2) ขัน้ตอนการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์และ 3) ขัน้ตอนการจาํหน่ายและส่งมอบสินคา้

และผลิตภณัฑ ์

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการจดัหาสินคา้ของธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์

 

 

ขั้นตอนที ่1 : ขั้นตอนการผลิตลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

เน่ืองจากสินคา้และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับลิขสิทธิ์คอนเทนต์เป็นการผลิตจากลิขสิทธิ์คอนเทนต์ท่ีบริษัทฯ  

เป็นผูผ้ลิตเอง ทัง้นี ้การจะไดม้าซึ่งลิขสิทธ์ิคอนเทนตด์งักล่าวบรษิัทฯ จะตอ้งดาํเนินการดงันี ้

 

 

 

1.1 ติดต่อเจา้ของบทละคร ซีรีย/์ขอพระบรมราชานญุาต 

เน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บรษิัทฯ นาํมาผลิตสินคา้และผลิตภณัฑใ์นปัจจบุนัเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตก์ลุ่ม JKN 

Original ซึ่ งการได้ม าใน เนื้อห าสําห รับ การผ ลิต ลิข สิท ธิ์ ค อน เท น ต์บ ริษั ท ฯ  จะต้องดํา เนิ น ก ารติ ด ต่ อและขอ 

พระบรมราชานุญาตจากสาํนกัพระราชวงั พรอ้มกับชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารผลิตเพ่ือใหส้าํนกัพระราชวงัพิจารณาและอนุญาต

ใหผ้ลิตได ้

 

ติดต่อเจา้ของบทละคร ซีรีย ์

/ขอพระบรมราชานญุาต 

คดัเลือกดารา/นกัแสดง/

ทีม Production 

รบัมอบสิทธิ์ลิขสิทธิ์

คอนเทนต ์

2 3 1 
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1.2 คดัเลือกดารา/นกัแสดง/ทีม Production 

การคดัเลือกดารา นกัแสดง เพ่ือแสดงในลิขสิทธิ์คอนเทนต ์บรษิัทฯ มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาจาก

ภาพลกัษณ ์ชื่อเสียง และความเหมาะสมในบทบาท และเน่ืองจากปัจจบุนับรษิัทฯ ไม่มีทีม Production ดงันัน้การผลิตลิขสิทธ์ิ

คอนเทนตข์องบรษิัทฯ จงึเป็นการจา้งทีม Production จากภายนอกเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม ทีมงานของบรษิัทฯ เป็นผูค้วบคมุ

การผลิตอีกครัง้หน่ึง 

1.3 รบัมอบสิทธิ์ลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ 

ภายหลงัจากทีม Production ผลิตลิขสิทธิ์คอนเทนตแ์ลว้เสร็จ ทีมงานของบริษัทฯ จะตรวจเช็คความครบถว้น

และถกูตอ้งของงานกอ่นทาํการตดัต่อและเตรียมผลิตสินคา้และผลิตภณัฑเ์ป็นลาํดบัถดัไป 

ขั้นตอนที ่2 : ขั้นตอนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑท์ีเ่กี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

ฝ่ายบรหิารเป็นผูพิ้จารณาและวางแผนการผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ การผลิตสินคา้และผลิตภณัฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธิ์คอนเทนตม์ีขัน้ตอนดงันี ้

 

 

 

สินคา้และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบริษัทฯ มีหลากหลายประเภท เช่น DVD สารคดี เสือ้

ตราพระราชทาน Box set เป็นตน้ และเน่ืองจากบริษัทฯ มิไดม้ีโรงงานผลิตสินคา้ของตนเอง การผลิตจึงว่าจา้งบรษิัทภายนอก

เป็นผูผ้ลิตแทน โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ตรวจเช็คสินคา้และผลิตภณัฑอ์ย่างสมํ่าเสมอ 

ขั้นตอนที ่3 : ขั้นตอนการจาํหน่ายและส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ ์

 

 

 

บริษัทฯ ประชาสมัพันธสิ์นคา้และผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ ผ่านทางส่ือสถานีโทรทศันข์องบริษัทฯ และส่ือต่างๆ เช่น 

หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา เป็นตน้ และสาํหรบัการขายสินคา้และผลิตภณัฑบ์รษิัทฯ มีนโยบายกาํหนดราคาขายและใหส่้วนลด

อย่างชดัเจนสาํหรบัสินคา้แต่ละประเภท ทัง้นี ้การส่งมอบสินคา้และผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามสญัญาซือ้ขายระหว่างบรษิัทฯ และ

กลุ่มลกูคา้ 

 

2.4 งานทียั่งไม่ได้สง่มอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีญัญาใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตล่์วงหนา้ ทัง้หมด 8 สญัญา มี

มลูคา่รวมเท่ากบั 278.04 ลา้นบาท โดยเป็นสญัญาจากการจาํหน่ายคอนเทนตใ์นประเทศทัง้หมด ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบแลว้

เสรจ็ภายในปี 2563 

 

คดัเลือกผูผ้ลิต (Suppliers) ผลิต และตรวจสอบสินคา้/

ผลิตภณัฑ ์

จดัชดุผลิตภณัฑ ์
2 3 1 

ประชาสมัพนัธแ์ละ

นาํเสนอผลติภณัฑ ์

จดัทาํสญัญาจาํหน่ายสินคา้/

ผลิตภณัฑ ์

ส่งมอบสินคา้/ 

ผลิตภฑัณ ์

2 3 1 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 

ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีอาจจะเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคตของ

บรษิัทอย่างมีนยัสาํคญั และแนวทางในการป้องกนัความเส่ียงสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

 

3.1 ความเสี่ยงต่อการดาํเนินธุรกิจ  ทีเ่กี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม 

1. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนจ์าก กสทช. 

 ปัจจุบัน ธุรกิจการให้บริการเวลาเพ่ือประชาสัมพันธ์สินคา้และผลิตภัณฑ์เป็นการให้บริการเวลาจากช่อง JKN 

Dramax ซึ่งเป็นช่องสถานีโทรทศันร์ะบบผ่านดาวเทียมของบริษัทย่อย (JKN Channel) โดยไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทศันจ์ากสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ หรือ กสทช. ใบอนุญาตฯ ท่ีบริษัทย่อยได้รับ ณ ปัจจุบัน เป็นการต่ออายุครัง้ท่ี 2 จากใบอนุญาตฯ ครัง้แรก มี

ระยะเวลาอนญุาต 2 ปี ซึ่งจะหมดอายใุนวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2564  

 ทัง้นี ้หากบริษัทย่อยไม่ไดร้บัอนญุาตใหต้่ออายใุบอนุญาตฯ จากกสทช.เมื่อใบอนุญาตหมดอายุ อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกิจฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใหค้วามสาํคัญกับประเด็นดังกล่าว และกาํหนดแนวทางท่ีจะสรา้งความสมัพันธอ์ันดีกับ 

กสทช.ผ่านการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมดว้ยดีมาโดยต่อเน่ือง อีกทัง้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และขอ้กาํหนดในการประกอบธุรกิจ

สถานีโทรทศันผ่์านดาวเทียมของกสทช.อย่างเคร่งครดั ทาํใหบ้ริษัทฯ มั่นใจว่าบรษิัทย่อยจะไดร้บัความเส่ียงดงักล่าวนอ้ย ดงั

จะเห็นไดจ้ากการท่ีบรษิัทย่อยไดร้บัการต่ออายใุบอนญุาตฯ ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ หรือน้อยราย 

 จากโครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบรษิัทฯ ในปัจจุบนั บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ป็นหลกั โดย

ในปี 2560 - 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวในสดัส่วน รอ้ยละ 92.66 รอ้ยละ 92.63 และรอ้ยละ 95.97 ของรายได้

รวมแต่ละรอบบญัชีตามลาํดบั ทัง้นี ้รายไดค้่าสิทธิ์ท่ีเพ่ิมขึน้ ในระหว่างปี 2562 เกิดจากการขายลิขสิทธ์ิคอนเทนตใ์หก้บัลกูคา้

รายใหญ่ (มียอดขายมากกว่ารอ้ยละ 5 ของรายไดจ้ากการขายลิขสิทธิ์คอนเทนตร์วม) 7 ราย เป็นหลัก ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเป็น

ลกูคา้ต่างประเทศ 3 ราย บริษัทท่ีเป็นลกูคา้ในประเทศท่ีประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล 2 ราย บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจสถานีโทรทศัน์

ผ่านดาวเทียม 1 ราย และบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจ VOD 1 ราย 

 จากการท่ีรายไดห้ลกัของบริษัทฯ เกิดจากการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่เพียง 7 รายเป็นหลกั และหากลูกคา้ดังกล่าว 

ซือ้คอนเทนตจ์ากบรษิัทฯ ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ได ้บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว

เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงไดม้ีการสรา้งสมัพันธอ์นัดีกับลกูคา้ผ่านการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครดั และส่งมอบบริการท่ีมี

คณุภาพอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึง การหาลกูคา้รายใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่  

นอกจากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ปัจจุบนับรษิัทขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสถานีโทรทศันข์่าว CNBC เพ่ือเป็นการลด

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์พียงอย่างเดียว  

3. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเก็บหนีจ้ากลูกหนีก้ารค้า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนีก้ารคา้สุทธิเท่ากับ  1,814.47 ลา้นบาท โดยในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการให้เครดิตเทอมแก่ลูกคา้ประมาณ 30 - 180 วนั ทั้งนี ้การใหเ้ครดิตเทอมแก่
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ลกูคา้แต่ละรายฝ่ายบริหารจะเป็นผูพิ้จารณา โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจของลกูคา้ รวมถึงฐานะการเงิน ความสามารถใน

การจ่ายชาํระเงิน และปริมาณการสั่งซือ้สินคา้หรือบริการจากบริษัทและบริษัทย่อย แต่เน่ืองจากรายไดห้ลกัของบริษัทฯ เกิด

จากธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ซึ่งจากการดาํเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหนี้

การคา้ไดใ้นระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 120 - 300 วนั และจากการท่ีรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์  

ของบรษิัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ จาํนวนลกูหนีก้ารคา้จึงมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ตามการเพ่ิมขึน้ของรายไดค้่าสิทธิ์ 

ทัง้นี ้หากบรษิัทฯ ไม่สามารถเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา้ไดต้ามกาํหนดและเกดิเป็นลกูหนีค้า้งนานท่ีเขา้เกณฑก์ารตัง้

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บรษิัทฯ จะตอ้งพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑท่ี์กาํหนดในนโยบาย ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวเป็นอย่างด ีจึงไดม้ีการกาํหนดนโยบายและแนวทางในการติดตามการชาํระ

หนีจ้ากลกูหนีก้ารคา้ โดยฝ่ายการเงินจะทาํหนา้ท่ีติดตามทวงถามลกูหนีใ้นเบือ้งตน้ พรอ้มทัง้จดัทาํและสรุปรายงานจดัชัน้อายุ

ลูกหนี้ (AR aging Report) เพ่ื อ ส่งเร่ืองให้ ฝ่ายขายทราบ เพ่ือช่วยในการตรวจสอบ และดํา เนินการติดตามหนี ้ 

เพ่ือป้องกันและควบคุมไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี ้บริษัทฯ เริ่มมีการปรบัรูปแบบการทาํสญัญาจาํหน่ายสิทธ์ิ 

คอนเทนต ์โดยมีการเก็บชาํระเงินล่วงหนา้เป็นบางส่วน รวมถึงมีการเรียกเก็บเช็คจ่ายล่วงหนา้จากลกูคา้เพ่ือเป็นหลกัประกัน

การชาํระเงนิและเพ่ือช่วยลดความเส่ียงสาํหรบัการเก็บชาํระเงิน ซึ่งจากการดาํเนินงานท่ีผ่านมา บรษิัทฯ สามารถเก็บหนีจ้าก

ลูกคา้ไดเ้กือบทั้งหมด มีเพียงลูกคา้บางรายท่ีไม่สามารถเก็บหนีไ้ด ้สาํหรบัลูกคา้ท่ีไม่สามารถเก็บหนีไ้ด ้บริษัทฯ จะมีการ

พิจารณาประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีต รวมถึงสถานะการเงินและสภาพเศรษฐกิจของลกูคา้แต่ละรายประกอบการตัง้ค่า

เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งบรษิัทฯ ไดต้ัง้ประมาณการหนีส้งสยัจะสญูสาํหรบัหนีจ้ากลกูคา้ดงักล่าวแลว้  

นอกจากนีส้าํหรบัลกูหนีก้ารคา้ต่างประเทศ ทางบริษัทฯมีการติดต่อกับทางสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือ

ทาํประกันลกูหนีก้ารคา้ต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งโดยกระบวนการในการทาํงานของทางสถาบันการเงินนั้น การจะใหป้ระกัน

ลกูหนีร้ายใดตอ้งมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ เพ่ือใหม้ีความมั่นใจในเร่ืองการรบัชาํระเงินเช่นกัน และดว้ยความชาํนาญ

รวมไปถึงเครือข่ายท่ีกวา้งขวางของสถาบนัการเงินดงักล่าวนัน้จึงทาํใหส้ามารถหาขอ้มลูไดม้ากกว่าทางบรษิัทฯ ซึ่งปัจจบุนัมี

ลกูหนีก้ารคา้ต่างประเทศจาํนวน 4 รายจาก 6 รายใหญ่ท่ีไดร้บัการตรวจสอบความมีตวัตนและพิจารณาความสามารถในการ

ชาํระหนีจ้ากสถาบนัการเงินดงักล่าวแลว้เพ่ือรบัทาํประกนัการชาํระหนีข้องลกูหนี ้และอยู่ในขัน้ตอนการทาํสญัญารบัประกัน

การชาํระหนีก้บัสถาบนัการเงินดงักล่าว ทาํใหบ้รษิัทฯยิ่งมีความเชื่อมั่นต่อการรบัชาํระเงินจากลกูหนีเ้พ่ิมมากขึน้ 

ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมั่นใจว่าดว้ยนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ และการดาํเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ จะช่วยลดความเส่ียง

จากการไม่สามารถเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา้ของบรษิัทฯ ได ้

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโทรทัศน ์

ตัง้แต่ปลายปี 2556 ธุรกิจโทรทัศนใ์นประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมาก เน่ืองจากการเปิดประมูลใบอนุญาต

ช่องรายการโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิตอลของ กสทช. ส่งผลใหธุ้รกิจโทรทศันจ์ากเดิมออกอากาศเพียง 6 ช่องสถานี เป็น 

30 ช่องสถานี (6 ช่องสถานีเดิม และ 24 ช่องสถานีระบบดิจิตอล) ซึ่งถือเป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากมีลกูคา้กลุ่มผู้

ประกอบธุรกิจสถานีโทรทศันเ์พ่ิมขึน้ แต่เน่ืองจากใบอนุญาตฯ ดงักล่าวมมีลูค่าสงูและมีกาํหนดเวลาการจ่ายชาํระท่ีเคร่งครดั 

คือ ผูท่ี้ประมลูใบอนญุาตในระบบดิจิตอลตอ้งทยอยชาํระค่าประมลูใหก้บักสทช.ทัง้หมด 6 งวด เริ่มตัง้แต่ปี 2557 - 2562 และ

หากไม่ชาํระภายในกาํหนด กสทช. สามารถยกเลิกใบอนญุาตได ้ 

ซึ่งในปี 2558 กสทช.มีคาํสั่งปิดช่องสถานีระบบดิจิตอลแลว้บางสถานีเน่ืองจากผูช้นะการประมลูไม่สามารถชาํระ

ค่างวดไดต้ามกาํหนด ต่อมาในปี 2562 กสทช. ไดม้ีประกาศใหผู้ป้ระกอบธุรกิจระบบดิจิตอลสามารถขอคืนใบอนญุาตได ้โดย
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จะไดร้บัค่าชดเชยจากการคืนใยอนุญาตดงักล่าว ซึ่งในสดุทา้ยมีผูป้ระกอบการทั้งหมด 7 ช่องสถานีท่ีทาํการคืนใบอนุญาต 

โดย 1 ใน 7 ช่องสถานีดงักล่าวเป็น 1 ในลกูคา้รายใหญ่ของบรษิัทฯในอดีตทัง้นี ้จากเหตกุารณด์งักล่าวอาจส่งผลใหบ้รษิัทฯ มี

ความเส่ียงท่ีจะสญูเสียลกูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีโทรทศันไ์ดใ้นอนาคต  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงไดก้าํหนดนโยบายพิจารณาและคดัเลือกลกูคา้อย่างชดัเจน 

โดยในการคดัเลือกและการใหเ้ครดิตเทอมแก่ลกูคา้ บรษิัทฯ จะมีการพิจารณาศกัยภาพทางการเงิน ประวตัิการดาํเนินธุรกิจ 

และประวัติการชาํระเงิน และมีการทบทวนเป็นประจาํทุก 6 เดือน นอกจากนี ้ลูกคา้ธุรกิจโทรทัศนร์ะบบดิจิตอลท่ีบริษัทฯ 

ให้บริการในปัจจุบัน เป็นผู้ท่ีชําระค่าประมูลให้กับ กสทช. ตามกําหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจโทรทศันด์งักล่าวบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบ 

5. ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ ์

จากการท่ีลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บริษัทฯ ใหบ้ริการและจาํหน่ายปัจจบุัน มีทัง้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตป์ระเภทซีรีส ์(ลิขสิทธิ์

คอนเทนตก์ลุ่ม Asian Fantasy) ภาพยนตร ์(ลิขสิทธิ์คอนเทนตก์ลุ่ม Hollywood Hit) การต์ูน (ลิขสิทธิ์คอนเทนตก์ลุ่ม Kid’s 

Inspire) ซึ่งลว้นแต่เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ไดร้บัผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยผูท่ี้ทาํการละเมิดลิขสิทธ์ิไดล้กัลอบนาํ

ภาพและเสียงมาทาํการประกอบและเผยแพรโ่ดยมิไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธิ์ทัง้ในรูปแบบของการผลิตสินคา้ Home 

Entertainment (DVD, Blu-ray) หรือการเปิดเว็ปไซตอ์อนไลน ์หรือเฟสบุ๊ค(Facebook) ใหผู้ช้มรบัชมฟรี  

และเน่ืองจากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บริษัทฯ จาํหน่ายและใหบ้ริการในปัจจุบันมีมูลค่าสูงและถือเป็นทรพัยสิ์นหลัก 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากถูกละเมิดหรือขโมยออกเผยแพร่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ให้ความสําคัญ กับประเด็นดังกล่าว และได้กําหนดแนวทางในการป้องกันมิ ให้ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของ 

บรษิัทฯ ถูกละเมิดหรือถูกลกัลอบ หรือถูกนาํออกเผยแพร่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต บริษัทฯ จึงไดพ้ยายามลดความเส่ียงดงักล่าว

ดว้ยการกาํหนดสิทธิ์การเขา้ถึงลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิัทฯ ดงันี ้

(1) การป้องกนัขัน้ท่ี 1 :  การเข้า - ออกสถานท่ีจัดเก็บลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัท (Film Library หรือ FL)  

มีกาํหนดรหสัการเขา้ - ออกหอ้ง FL ซึ่งมีเพียงผูไ้ดร้บัอนญุาตจึงสามารถเขา้ถึงรหสั และ

มีสิทธิ์เขา้หอ้ง FL 

(2) การป้องกนัขัน้ท่ี 2 : การจดัเก็บลิขสิทธิ์คอนเทนตข์องบรษิัทฯ จดัเก็บในเคร่ือง Storage ซึ่งมีเพียงผูท้ราบรหสั

จึงสามารถนาํไฟลลิ์ขสิทธ์ิคอนเทนตอ์อกจากเคร่ือง Storage ได ้

(3) การป้องกนัขัน้ท่ี 3  : การปรบัเปล่ียนขนาด และความคมชดัของไฟลลิ์ขสิทธ์ิคอนเทนต ์กรณีนาํออกเพ่ือพากย์

เสียง เพ่ือมิใหลิ้ขสิทธ์ิคอนเทนตถ์กูนาํไปเผยแพรโ่ดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าบรษิัทฯ จะตระหนกัและหาแนวทางป้องกันความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์แต่เน่ืองจาก 

ณ ปัจจุบนั ขอ้กฎหมายและบทลงโทษของหน่วยงานภาครฐัต่อผูล้ะเมิดลิขสิทธ์ิ และการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่ชดัเจน จึงทาํ

ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธิ์คอนเทนต ์รวมถึงบรษิัทฯ ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว 

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจโฆษณา และการขยายตัวของสื่อโฆษณา

ประเภทอื่นๆ 

ปัจจุบันธุรกิจส่ือในประเทศไทยสามารถจําแนกได้ 3 กลุ่มหลัก คือ 1) ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ ์นิตยสาร  

เป็นตน้ 2) ส่ือกระจายภาพและเสียง เช่น ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ โรงภาพยนตร ์และอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ และ 3) ส่ืออ่ืนๆ เช่น  

ส่ือกลางแจง้ ส่ือทางยานพาหนะ เป็นตน้ ซึ่งจากการสาํรวจความนิยมในส่ือของ AGB Neilson ระหว่างปี 2554 - 2560 พบว่า 
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ส่ือประเภทท่ี (2) ส่ือกระจายภาพและเสียง เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมจากผู้ใช้ส่ือ ซึ่งในแต่ละปีมีการใช้จ่ายเม็ดเงิน 

ค่าโฆษณาผ่านส่ือดังกล่าวเฉล่ีย 100,000 ล้านบาทต่อปี และส่ือประเภทโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมสูงสุด  

โดยสดัส่วนเม็ดเงินค่าโฆษณาทางส่ือโทรทศันค์ิดเป็นสดัส่วนเฉล่ียรอ้ยละ 65 - 70 ของเม็ดเงินโฆษณาในแต่ละปี  

แต่อย่างไรก็ตาม แมว้่าส่ือโทรทศันจ์ะเป็นส่ือท่ีไดร้บัความนิยมสงูสดุ แต่ก็มีความเส่ียงท่ีในอนาคตอาจไม่สามารถ

รกัษาส่วนแบ่งในตลาดไดเ้น่ืองจากการเกิดขึน้ของส่ือประเภทใหม่ เช่น ส่ือออนไลน ์หรือเว็ปไซต ์เป็นตน้ ซึ่งหากส่ือประเภทอ่ืน 

ๆ ขยายตัวและสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งรายไดโ้ฆษณาในธุรกิจส่ือโฆษณาจากกลุ่มส่ือโทรทัศน์ไดน้ั้น บริษัทฯ ในฐานะท่ีมี

ลกูคา้เป็นผูป้ระกอบธุรกิจส่ือโทรทศัน ์กย็อ่มไดร้บัผลกระทบตามเช่นเดียวกนั 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงในประเด็นการเปล่ียนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมธุรกิจโฆษณาเป็นอย่างดี จึงไดม้ี

การซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์สามารถเผยแพรไ่ดห้ลายช่องทาง ทัง้ทาง ส่ือโทรทศัน ์รวมถึง VOD หรือการเผยแพรท่าง

ออนไลน ์เป็นตน้ รวมถึงมิไดจ้าํหน่ายใหล้กูคา้ผูป้ระกอบธุรกิจส่ือโทรทศันเ์พียงกลุ่มเดียว อีกทัง้ แมใ้นอนาคตความนิยมใน

การโฆษณาผ่านทางส่ือโทรทศันจ์ะลดลงเน่ืองจากการเกิดขึน้ของส่ืออ่ืน ๆ  ก็ไม่สามารถเกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล ้หรือเกิดขึน้

จนทาํใหส่ื้อโทรทศันส์ญูหายไปได ้บรษิัทฯ จึงมั่นใจว่าความเส่ียงดงักล่าวจะไม่กระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ  

7. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสัญญาลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ากเจ้าของลิขสิทธิ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

จากโครงสรา้งรายไดข้องบรษิัทฯ ในระหว่างปี 2560 - 2562 บริษัทฯ มีรายไดห้ลักจากรายไดค้่าสิทธิ์ซึ่งเกิดจาก

ธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตท์ัง้ในและต่างประเทศ โดยคดิเป็นสดัส่วนเฉล่ียรอ้ยละ 92 - 96 ต่อปี 

ประเภทรายได ้ ดาํเนินการโดย 

งบการเงนิรวมสาํหรับปี 

สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้า่สิทธ์ิ1 บรษิัทฯ 1,070.71 92.66 1,317.74 92.63 1,641.82 95.97 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร2 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 64.41 5.57 50.03 3.52 43.34 2.53 

รายไดจ้ากการขาย3 บรษิัทฯ 18.64 1.61 36.47 2.56 9.70 0.57 

รวมรายได้ขายและบริการ  1,153.76 99.84 1,404.24 98.71 1,694.86 99.07 

รายไดอ่ื้น  1.82 0.16 18.37 1.29 15.89 0.93 

รวมรายได้  1,155.58 100.00 1,422.61 100.00 1,710.75 100.00 
หมายเหต ุ 1 รายไดค่้าสิทธ์ิเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์เกิดขึน้ในนาม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ เป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพันธผ่์านทางสถานีโทรทัศนร์ะบบผ่านดาวเทียม ช่อง 

JKN Dramax, สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งบริษัทฯ ซือ้จากสถานีโทรทัศนร์ะบบดิจิตอล และจากรายการข่าวท่ีผลิตโดยสถานีข่าวของ

บริษัทย่อย ภายใตช่ื้อ JKN-CNBC และ JKN NEWS รายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 3 รายไดจ้ากการขาย เป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์เช่น ผลิตภณัฑป์ระเภทโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์(Home Entertainment Product) DVD 

Blu-ray และสินคา้ Box set เป็นตน้ 

 4 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากค่านายหนา้ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายคอนเทนต ์ดอกเบีย้เงินฝาก กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียน และรายได้

อ่ืนท่ีไม่เกี่ยวกบัธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายคอนเทนต ์การใหบ้ริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์และการขายผลิตภณัฑ ์

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บริษัทฯ ใหบ้ริการและจาํหน่ายเป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์ซือ้และนาํเขา้จากทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยบรษิัทฯ ไดร้บัสิทธิ์จากเจา้ของลิขสิทธิ์โดยตรงในการเป็นผูใ้หบ้รกิารต่อ ทัง้นี ้สิทธิ์ท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัจากเจา้ของ
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สิทธิ์ส่วนใหญ่มีอายสุญัญา 3 - 5 ปี แลว้แต่ตกลงตามเงื่อนไข ซึ่งเมื่อสิทธิ์ท่ีบริษัทฯ ไดร้บัหมดอายุแลว้หากบรษิัทฯ ต่อสญัญา

ระยะเวลาการไดสิ้ทธ์ิก็ขึน้อยู่กบัการตกลงในขณะนัน้  

หากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัการต่อสิทธิ์หรือไม่สามารถหาลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์ร่ืองใหม่ ๆ เพ่ิมเติมได ้อาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ เป็นอย่างมากบรษิัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงจากการไม่ได้

รบัสัญญาลิขสิทธ์ิคอนเทนต์และให้ความสาํคัญกับประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยไดม้ีการกําหนดแนวทางท่ีจะสรา้ง

ความสมัพันธ์อันดีกับเจ้าของลิขสิทธ์ิผ่านการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมดว้ยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ  

ท่ีตกลงตามสญัญาอย่างเครง่ครดั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดล้ดความเส่ียงในประเด็นดงักล่าวโดยการวางแผนการลงทุนในสิทธ์ิคอนเทนตล่์วงหนา้ และ

ติดต่อซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ากหลายบริษัทไม่ไดผู้กขาดเฉพาะรายใดรายหน่ึง และมีการวางแผนการลงทุนในลิขสิทธ์ิคอน

เทนตล่์วงหนา้ รวมถึงการทาํสญัญาแบบ Output deal (คือ การไดร้บัสิทธิ์คอนเทนตแ์บบผกูขาด ในช่วงเวลาท่ีตกลงกับผูข้าย 

โดยมีสิทธ์ิในการเลือกคอนเทนตจ์ากเจา้ของลิขสิทธิ์ก่อนเป็นบริษัทแรก) ท่ีมีการกาํหนดใหบ้ริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเลือกคอน

เทนตก์่อนบรษิัทอ่ืน บรษิัทฯ จึงมั่นใจว่าความเส่ียงดงักล่าวจะไม่กระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ  

8. ความเสี่ยงจากการเสื่อมความนิยม หรือกระแสความนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง  

จากการท่ีความนิยมในลิขสิทธ์ิคอนเทนตม์ีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามกระแสนิยมของผูช้ม หรือผูบ้ริโภค 

ตวัอย่างเช่น ในช่วงยคุ 70 - 90 (ระหว่างปี 2513 - 2542) เป็นช่วงท่ีละคร ซีรีส ์และหนงัจากจีน ไตห้วนั ฮ่องกง และญ่ีปุ่ นไดร้บั

ความนิยมจากผูช้มในประเทศไทยเป็นอย่างมาก กอ่นท่ีจะถกูแทนท่ีดว้ยละครและซีรีสจ์ากเกาหลี ในยคุ 2000 (ตัง้แต่ปี 2543 

เป็นตน้มา) และในปัจจบุนัความนิยมของละคร ซีรีสจ์ากเกาหลีเริ่มจะทรงตวั โดยกระแสความนิยมในซีรีสจ์ากอินเดียเริ่มเป็นท่ี

นิยมจากผูช้มในประเทศ ดงันัน้ ในฐานะท่ีบรษิัทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ซึ่งไดร้บัผลกระทบ

โดยตรงหากปรบัตวัไม่ทนัต่อกระแสนิยม  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดี เน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ การใหบ้ริการ

และจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์แก่บรษิัทท่ีประกอบธุรกิจโทรทศัน ์บริษัทท่ีประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์และบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจวีโอดี ซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมโทรทศัน ์และส่ือโฆษณา ดงันัน้ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงในกระแสความนิยม บริษัทฯ ไดก้ระจายความเส่ียงโดยการซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธ์ิหลากหลายประเภท 

และเหมาะสมกบัผูช้มรายการทกุเพศ ทกุวยั  

ปัจจบุนั ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บรษิัทฯ ใหบ้รกิารและจาํหน่าย แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม และลิขสิทธ์ิคอนเทนตก์ลุ่มท่ีเป็นท่ี

นิยมของลกูคา้ คือ กลุ่ม Asian Fantasy ทาํรายไดใ้หก้บับรษิัทฯ รวมในสดัส่วนรอ้ยละ 91.53 ของรายไดจ้ากการขายลิขสิทธิ์

คอนเทนตร์วมสาํหรบัปี 2562 รายละเอียดลิขสิทธิ์คอนเทนตท์ัง้ 8 กลุ่ม มีดงันี ้ 

ประเภทคอนเทนต ์ ลักษณะคอนเทนต ์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

1. เจเคเอ็น ออรจิินอล  

(JKN Original) 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภทสารคดเีฉลิมพระ

เกียรติพระบรมวงศานวุงศ ์ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บั

พระราชทานพระบรมราชานญุาตจากสาํนกั

พระราชวงัในการจดัทาํรว่มกบั เนชั่นแนล จีโอ

กราฟฟิค (National Geographic) 

สาํหรบัผูช้มรายการทกุช่องทาง ทกุเพศ 

และทกุช่วงอาย ุรวมถงึผูช้มทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

2. เอเชยีน แฟนตาซี  ลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภทซีรีส ์ละคร และ

ภาพยนตร ์ซึ่งผลิตในภมูภิาคเอเชีย อาทิเช่น 

สาํหรบัผูช้มทกุเพศ โดยเนน้ผูช้มกลุ่ม

แม่บา้น ผูช้มกลุ่มเพศท่ี 3 และชว่งอายุ
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ประเภทคอนเทนต ์ ลักษณะคอนเทนต ์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

(Asian Fantasy) ประเทศเกาหลีใต ้อินเดีย ฟิลลิปปินส ์จีน เป็น

ตน้ 

ตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป 

3. ฮอลีวดู ฮติ (Hollywood 

Hit) 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตซ์ีรีสแ์ละภาพยนตรจ์าก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮอลิวดู 

สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และมีชว่งอายุ

ระหว่าง 15 - 55 ปี 

 

4. ไอ เมจิคดิโปรเจค 

(I-Magic The Project) 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภทสารคดสีตัวโ์ลก 

สารคดธีรรมชาติ สารคดีเชิงประวตัิศาสตร ์

และสารคดีชวีประวตัิบคุคลสาํคญัระดบัโลก 

สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และทกุชว่งอาย ุ

5. คดิสอิ์นสไปร ์

(Kids Inspired) 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระเภทการต์นูต่างประเทศ สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และทกุชว่งอายโุดย

เนน้กลุ่มเยาวชนเป็นหลกั  

6. มิวสิค สตาร ์พาเหรด  

(Music Star Parade) 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตก์ลุ่ม Music Star Parade 

เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตค์อนเสิรต์ 

สาํหรบัผูช้มทกุเพศ ทกุชว่งอายโุดยเนน้

กลุ่มเยาวชนท่ีชื่นชอบรายการคอนเสิรต์

จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศ

เกาหลี  

7. นิวส(์News) ลิขสิทธิ์คอนเทนตร์ายการบนัเทิงท่ีมีพิธีกรเป็น

ผูด้าํเนินรายการ 

สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และมีชว่งอายุ

ระหว่าง 18 – 65 ปี  

8. ซูเปอรโ์ชว ์ 

(Super Show) 

ลิขสิทธิ์คอนเทนตร์ายการตลกในประเทศ 

รวมถงึรายการแขง่ขนั 

สาํหรบัผูช้มทกุเพศ และมีชว่งอายุ

ระหว่าง 15 – 65 ปี  

ดว้ยนโยบายการซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์หลากหลาย อีกทัง้มีการจา้ง AGB Neilson เพ่ือวดักระแสความ

นิยมของรายการท่ีออกอากาศทางช่อง JKN Dramax บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าความเส่ียงจากการเส่ือมความนิยม หรือ

กระแสความนิยมของผูบ้รโิภคมกีารเปล่ียนแปลง เป็นความเส่ียงท่ีอยู่ในระดบัตํ่าต่อบรษิัทฯ  

9. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจาํหน่ายลิขสทิธิ์คอนเทนต ์

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนถือเป็นสินทรพัยห์ลกัในการดาํเนินธรุกิจของบรษิัทฯ ซึ่งมีจาํนวนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตามการ

ลงทุนในแต่ละปี โดยในระหว่างปี 2560 - 2562 บรษิัทฯ มีการลงทุนในลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์าํนวน 777.50 ลา้นบาท 776.15 

ล้านบาท และ 1,189.04 ล้านบาท ตามลาํดับ ส่งผลให้จํานวนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 

1,447.10 ลา้นบาท ทัง้นี ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าว จะถกูตดัจาํหน่ายแบบเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเริ่มตัง้แต่วนัท่ีบรษิัท

ฯ ไดร้บัสิทธ์ิ ดงันัน้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถสรา้งรายไดจ้ากลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์มี อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั โดยในระหว่างปี 2560 - 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าตัดจาํหน่ายเท่ากับ 616.24 ลา้นบาท 

779.40 ลา้นบาท และ 929.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั และจากจาํนวนสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์พ่ิมเติมหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน 

ประมาณการค่าตดัจาํหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสาํหรบัปี 2563 จะเท่ากบั 739.28 ลา้นบาท 

นอกจากการตดัจาํหน่ายขา้งตน้แลว้ หากเกิดเหตุการณท่ี์ลิขสิทธ์ิคอนเทนตไ์ม่สามารถจาํหน่ายได ้บรษิัทฯจะตอ้ง

พิจารณาตัง้คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ตามนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าค่าลิขสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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รายการ การตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

ค่าลิขสิทธิ์   

- กรณีท่ีมีขอ้บ่งชีว้า่ไม่สามารถทาํรายไดภ้ายในระยะเวลา 2 ปี นบั

จากวนัท่ีซือ้ ตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าสทุธิทางบญัช ี

- กรณีท่ีมีขอ้บ่งชีว้า่ไม่สามารถทาํรายไดภ้ายในระยะเวลา 3 ปี นบั

จากวนัท่ีซือ้ ตัง้คา่เผ่ือการดอ้ยค่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าสทุธิทางบญัช ี

- กรณีท่ีมีขอ้บ่งชีว้า่ไม่สามารถทาํรายไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี นบั

จากวนัท่ีซือ้ ตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่ารอ้ยละ 100 ของมลูค่าสทุธิทางบญัช ี

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการโอนกลับรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงิน 7.01 ลา้นบาท ทัง้นี ้

หากในอนาคตบรษิัทฯ มีการพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสาํหรบัลิขสิทธ์ิท่ีเขา้เกณฑก์ารตัง้ค่าเผ่ือตามนโยบายเพ่ิมมากขึน้ 

อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสาํคัญ โดยจากการประมาณการในกรณีท่ี   

บรษิทัฯ ไม่สามารถจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์มีอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ภายหลงัจากวนัท่ีดงักล่าว และไม่มีการลงทนุ

ในลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์พ่ิมเติมหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ จะตอ้ง

พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสาํหรบัลิขสิทธ์ิท่ีเขา้เกณฑก์ารตัง้ค่าเผ่ือตามนโยบาย ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 1.93 ลา้นบาท 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงจากการไม่สามารถจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์ป็นอย่างดี จึงไดม้ีการควบคุมและ

ตรวจสอบการขายคอนเทนตอ์ย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าคอนเทนตท์กุรายการไดม้ีการนาํเสนอใหล้กูคา้พิจารณา รวมถึงมี

การจาํหน่ายในรูปแบบแพ็คเกจท่ีลกูคา้สามารถเลือกตามความตอ้งการและตาม Budget ได ้อีกทัง้ จากประสบการณท่ี์ผ่าน

มาบริษัทฯ สามารถจาํหน่ายคอนเทนตไ์ดแ้ละมีผลการดาํเนินงานเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยจากผลการดาํเนินงานปี 2562 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์ท่ากับ 1,641.82 ลา้นบาท และมีกาํไรขัน้ตน้จากการจาํหน่ายลิขสิทธิ์  

คอนเทนตเ์ท่ากับ 675.30 ลา้นบาท บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าความเส่ียงจากการไม่สามารถจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์ป็นความ

เส่ียงระดบัตํ่าสาํหรบับรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม สาํหรบัการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าฯ ของลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์หากเกิดเหตุการณม์ีขอ้

บ่งชีว้่าไม่สามารถจาํหน่ายไดจ้รงิ ๆ บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั เน่ืองจาก ณ 

31 ธันวาคม 2562 รอ้ยละ 47.66 ของลิขสิทธิ์คอนเทนตม์ีอายสุญัญาไม่เกิน 3 ปีซึ่งมลูค่าของคอนเทนตด์งักล่าวจะถูกทยอย

คิดค่าตัดจาํหน่ายเป็นประจาํทุก ๆ ปี จนหมดภายในปีเดียวกันกับท่ีถึงเกณฑ์ตอ้งพิจารณาการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าตาม

นโยบายของบรษิัทฯ 

10. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

ดว้ยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีต้องนําเข้าลิขสิทธ์ิคอนเทนต์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ                  

ตอ้งชาํระเงินค่าลิขสิทธ์ิเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คือ สกุลเงินดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา โดยในปี 2560 - 2562 บริษัทฯ มีการซือ้

ลิขสิทธ์ิคอนเทนตแ์ละจ่ายชาํระเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจาํนวน 768.50 ลา้นบาท 736.86 ลา้นบาท และ 1,183.06 ลา้น

บาท ตามลาํดบั นอกจากนีบ้รษิัทฯ เริ่มมีการส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนตไ์ปต่างประเทศตัง้แต่ปลายไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 โดย

ทาํธุรกรรมเป็นสกุลเงินดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา ทาํใหปี้ 2561 - 2562 บริษัทฯมีรายไดจ้ากการขายและรบัชาํระเป็นเงินตรา

ต่างประเทศเป็นจาํนวน 384.50 ลา้นบาท และ 517.99 ลา้นบาท ตามลาํดับ ซึ่งจาํนวนเงินดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 

24.49 รอ้ยละ 34.50 และรอ้ยละ 42.47 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ และปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มียอด

คงเหลือของสิทนทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิาเป็นจาํนวน 24.11 ลา้นเหรียญฯ และ 0.86 
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ลา้นเหรียญฯ ตามลาํดับ ดังนั้น การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของ

บรษิัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเป็นอย่างดี จึงไดม้ีการหาแนวทางป้องกัน

ความเส่ียงดังกล่าว โดยได้ดาํเนินการเปิดวงเงินสําหรับการทําสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 

Contract) นอกจากการเปิดวงเงินสาํหรบัสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บริษัทฯ มีการกาํหนดนโยบายอย่าง

ชดัเจนใหก้ารทาํสญัญากับต่างประเทศทุกรายการตอ้งจ่ายชาํระผ่านสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บรษิัทฯ จึง

มั่นใจว่าความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจะไม่กระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ  

11. ความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ 

การเปิดประมูลใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรทัศนร์ะบบดิจิตอลในปี 2556 ส่งผลใหธุ้รกิจสถานีโทรทัศนเ์กิดการ

แข่งขันท่ีรุนแรงขึน้เน่ืองจากมีสถานีโทรทัศนห์ลักเพ่ิม 25 ช่อง จาก 6 ช่องสถานีระบบอนาล็อกเดิม การเพ่ิมขึน้ของช่องทีวี

ส่งผลใหแ้ต่ละช่องต่างแข่งขนักันเพ่ือเรียกกระแสความนิยม รวมถึง Eyeball จากผูช้มรายการ เพราะการท่ีมีผูช้มรายการเพ่ิม

เท่ากบัช่องมีรายไดจ้ากเม็ดเงนิโฆษณาเพ่ิม ซึ่งกลยทุธใ์นการเพ่ิมขึน้ผูช้มของแต่ละช่องคือ การจดัหา หรือการผลิตรายการ ทัง้

ประเภท ซีรีส ์ละคร ข่าว และรายการอ่ืนๆ ใหท้นัต่อกระแสนิยม หรือทาํใหเ้ป็นกระแสนิยมแต่เน่ืองจากการผลิตรายการ ซีรีส ์

ละคร ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ดังนั้นช่องทีวีหลายช่องจึงเลือกจัดหารายการสาํเร็จรูปออกอากาศแทนการผลิตเอง เช่น การซือ้

ลิขสิทธิ์คอนเทนตจ์ากบรษิัทฯ หรือการซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตจ์ากเจา้ของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศโดยตรง เป็นตน้  

แม้ว่าปัจจุบันบริษัทท่ีทาํธุรกิจซือ้และนาํเขา้ลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์พ่ือจาํหน่ายใหก้ับส่ือประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับ

บริษัทฯ มีจาํนวนจาํกัด แต่จากการท่ีช่องทีวีเลือกกลยุทธใ์นการจดัหารายการสาํเร็จรูปเพ่ือใชใ้นการเพ่ิมความนิยมจากผูช้ม

นั้น จึงมีความเส่ียงท่ีจะมีผูป้ระกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเ้คียงกับบริษัทฯ รายใหม่เกิดขึน้ และอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงจากการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่เป็นอย่างดี จึงไดม้ีการกําหนด

แนวทางท่ีจะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกับกลุ่มลกูคา้ผ่านการรบัผิดชอบต่อคุณภาพและการใหบ้รกิาร และเจา้ของลิขสิทธ์ิผ่าน

การจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมดว้ยดีมาโดยตลอด รวมถึงปฏิบตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงตามสญัญาอย่างเครง่ครดันอกจากนี ้

จากการดําเนินงานในอดีต ท่ี ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ เคยมีข้อขัดแย้งกับกลุ่มลูกค้าและเจ้าของสิท ธ์ิ ดังนั้น  บริษัทฯ  

จึงมั่นใจว่าความเส่ียงดงักล่าวจึงไม่น่าจะกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

12. ความเสี่ยงจากข้อจาํกัดในการใหบ้ริการเวลาเพื่อโฆษณา 

การประกอบธุรกิจให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น อยู่ภายใต้

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์พ.ศ. 2551 โดยภายใตพ้ระราชบัญญัตินีผู้ป้ระกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนท่ี์ไม่ใชค้ล่ืนความถ่ี จะตอ้งมีคุณสมบตัิและปฎิบัติตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในดา้น

ต่างๆ อาทิเช่น เวลาในการใหบ้รกิารเวลาโฆษณาและประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณา

ตลอดทัง้วนัเฉล่ียแลว้ตอ้งไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาทีสดัส่วนรายการและผงัรายการ การบนัทึกรายการท่ีออกอากาศไปแลว้ และ

ระยะเวลาในการเก็บรกัษาบนัทึกรายการ กสทช. มีอาํนาจกาํหนดได ้เป็นตน้  

ดว้ยขอ้จาํกดัดงักล่าว ส่งผลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขอ้จาํกัดในการใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณา โดยไม่สามารถ

ใหบ้รกิารไดม้ากกว่า 120 นาที ต่อวนั และหาก กสทช. มีการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงพระราชบญัญัติดงักล่าว อาจส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธข์องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในอนาคตได ้
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อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเส่ียงจากขอ้จาํกัดในการให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณา แต่เน่ืองจากขอ้จาํกัดดังกล่าว 

เป็นขอ้จาํกดัตามหลกัเกณฑข์อง กสทช. ซึ่งผูป้ระกอบธุรกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศันไ์ดร้บัผลกระทบทกุราย จึง

ไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวได ้

3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหาร และการจัดการ 

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบรษิัทท่ีก่อตัง้ขึน้โดยคุณจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์ คุณพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์ และ

ครอบครวัสุธีสถาพร (ครอบครวัคุณจักรพงษ์) ซึ่งเป็นผูม้ีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการและ

จาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์และณ ปัจจบุนัคณุจกัรพงษ์และคณุพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดย ณ วนัท่ี 17 

มีนาคม 2563 ถือหุน้รวมกนัเท่ากบัรอ้ยละ 64.76 ของทนุชาํระแลว้ รวมถึงดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ  อีกทัง้คุณจกัรพงษ์ จกั

ราจุฑาธิบดิ์ และคุณพิมพอ์ุมา จกัราจุฑาธิบดิ์ ยงัดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานบรหิารซึ่งถือเป็นผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

ทั้งนี ้หากมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรดังกล่าวในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยได ้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลักเป็นอย่างดี บริษัทฯ ไดก้าํหนดขอบเขตหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบ รวมถึงอาํนาจอนมุตัแิละการจดัการของฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน เพ่ือมิใหเ้กิดการพ่ึงพิงผูบ้รหิารท่านใดท่านหน่ึง อีก

ทัง้มีการสนับสนุนใหพ้นักงานท่ีมีความรูค้วามสามารถไดม้ีโอกาสพัฒนา เช่น มอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่างๆ 

ตามความเหมาะสมของสายงาน เพ่ือมิใหเ้กิดการพ่ึงพิงพนกังานคนใดคนหน่ึง 

2. ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทันกาํหนด 

จากการท่ีลิขสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์บรษิัทฯ จาํหน่าย เป็นลิขสิทธิ์คอนเทนตส์าํเร็จรูปท่ีผ่านขัน้ตอนการตดัต่อ แปล พากย์

เสียงและ Synchronization ใหส้มบูรณก์่อนส่งมอบใชร้ะยะเวลาแตกต่างกันขึน้อยู่กับความยาก ความซบัซอ้นของบท และ

ความพรอ้มของหอ้งพากยแ์ละทีมพากย ์ทัง้นี ้ในอดีตบรษิัทฯ เคยประสบปัญหาไม่สามารถส่งมอบงานใหก้ับลกูคา้ภายใน

กําหนดเวลาท่ีตกลงตามสัญญาได้ อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ ไม่มีห้องพากย์ของตนเอง จึงต้องเช่าห้องพากย์จาก 

ผูใ้หบ้ริการภายนอก ซึ่งมีระยะเวลาจาํกดัในการใชบ้รกิารหอ้งพากยจ์ึงทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถแปลและพากยต์ามกาํหนดท่ี

ตกลงกบัลกูคา้ได ้

เพ่ือเป็นการป้องกันมิใหเ้กิดความเส่ียงจากการส่งมอบงานใหล้กูคา้ไม่ทนักาํหนด บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายและ

การควบคุมการตัดต่อ แปล การพากย ์และกาํหนดการตรวจเช็คตารางการส่งมอบงานใหลู้กคา้ และสรา้งหอ้งพากย ์และ

หอ้งควบคมุการตดัต่อของตนเอง เพ่ือใหม้ีความมั่นใจว่าจะไม่เกิดความเส่ียงดงักล่าวขึน้อีกในอนาคต 

3. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าพืน้ทีอ่าคาร สาํนักงาน  

พืน้ท่ีสาํนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบนัเป็นพืน้ท่ีท่ีเช่าจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน คือ บริษัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกัด ซึ่งเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ มีอายสุญัญา 3 ปี หากบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัการต่ออายุสญัญาเช่า หรือมีอตัราเช่า

และค่าบรกิารปรบัตวัสงูขึน้เมื่อมีการต่ออายสุญัญา อาจจะส่งผลต่อสถานท่ีประกอบธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการของบรษิทัฯ 

ได ้ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงในประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ดีเน่ืองจากบริษัทฯ จะไดร้บัสิทธิการต่อสญัญาก่อน

จากผูใ้หเ้ช่า และท่ีผ่านมาบรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามสญัญาเช่าอย่างเครง่ครดัเช่นเดียวกบัการปฏิบตัิต่อคู่คา้รายอ่ืนทั่วไปจึงทาํให้



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 49  

 

 

เชื่อว่าจะไดร้บัการต่อสญัญาเช่าต่อไปในอนาคต และนอกจากนีเ้น่ืองจากสญัญาเช่าดงักล่าวเป็นรายการระหว่างกัน ดังนั้น 

อัตราค่าเช่าตลอดจนค่าบริการต่างๆ จะตอ้งมีความสมเหตุสมผล รวมถึงจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบก่อนการทาํรายการ ดงันัน้บรษิัทฯจึงมั่นใจว่าความเส่ียงในประเด็นดงักล่าวจะไม่กระทบต่อบรษิัทฯ  

3.3 ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 

1. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชาํระหนี ้

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทฯ มียอดคงคา้งตราสารหนีร้ะยะสัน้เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท ขณะท่ีมียอด

คงคา้งหุน้กูร้ะยะยาวรวม 1,300 (หน่ึงพนัสามรอ้ย) ลา้นบาท รายละเอียดดงันี ้

 

ประเภทตราสาร วันทีอ่อกหุ้นกู ้ ลักษณะหุ้นกู ้ มูลค่าทีอ่อก (ล้านบาท) วันครบกาํหนดไถ่ถอน 

หุน้กู ้ 12 กรกฎาคม 2562 หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้

130 (หน่ึงรอ้ยสามสิบ) 12 พฤษภาคม 2564 

หุน้กู ้ 10 พฤษภาคม 2562 หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้

270 (สองรอ้ยเจ็ดสิบ) 10 พฤษภาคม 2564 

หุน้กู ้ 15 พฤศจิกายน 2561 หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มี

ประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อ

หุน้กู ้

500 (หา้รอ้ย) 12 พฤศจิกายน 2563 

หุน้กู ้ 20 กรกฎาคม 2561 หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ประเภท

ไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มี

หลกัประกนั ซึ่งผูอ้อก

หุน้นกูม้ีสิทธิไถ่ถอนหุน้กู้

ก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน 

400 (ส่ีรอ้ย) 20 กรกฎาคม 2563 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 50  

 

 

บรษิัทฯ มีแผนชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว จาํนวน 400 (ส่ีรอ้ย) ลา้นบาท ท่ีจะครบกาํหนดไถ่ถอนวันท่ี 20 กรกฎาคม 

2563 จากรายไดธุ้รกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์เพ่ิมขึน้เน่ืองจากการจาํหน่ายสิทธิใหก้ับกลุ่มผูป้ระกอบการ

สถานีโทรทัศนใ์นระบบดิจิตอลท่ีเพ่ิมขึน้  บริษัทฯ กาํลังดาํเนินการเจรจากับแหล่งเงินทุนสาํรอง เพ่ือนาํมาชาํระหุน้กูค้งคา้ง

ส่วนท่ีเหลือ ท่ีจะครบกาํหนดชาํระวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้DSCR 

(Debt Service Coverage Ratio) เท่ากับ 1.15 เท่า และ 11.57 เท่า ตามลาํดับ เน่ืองจากในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยมเีงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนระยะสัน้ในการดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ 

โดยยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสัน้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมขึน้จากสิน้ปีท่ีแลว้เท่ากับ 206.05 ลา้นบาท คิดเป็น

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 219.32 นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหุน้กูท่ี้จะถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

เป็นจาํนวน 893.34 ลา้นบาท ทาํใหย้อดคงเหลือของหนีสิ้นระยะสัน้ท่ีมีภาระดอกเบีย้และหนีสิ้นระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบีย้ท่ี

จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เพ่ิมขึน้จากสิน้ปีท่ีแลว้  

ในส่วนกาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย สาํหรบัปีสดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและ

บริษัทย่อยยอดคงเหลือเท่ากับ 1,373.57 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตเพ่ิมขึน้จากปีก่อนเท่ากับ 245.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 21.71 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของรายไดค้่าสิทธิจากธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ซึ่งคิด

เป็นรอ้ยละ 24.59 ทัง้นีใ้นส่วนของค่าตดัจาํหน่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดว้ยนัน้ก็เป็นไปตามการลงทุนในคอนเทนตเ์พ่ิมขึน้เพ่ือรองรบัการ

เติบโตของธุรกิจ ซึ่งมีการลงทนุซือ้ลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมเป็นจาํนวน 325.36 ลา้นบาทและมีค่าตดัจาํหน่ายเพ่ิมขึน้จาก 779.40  

ลา้นบาทเป็น 929.96 ลา้นบาทคิดเป็นเพ่ิมขึน้จาํนวน 150.56 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.32 

จากเหตุผลขา้งตน้จึงส่งผลใหบ้รษิัทฯและบรษิัทย่อยมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้DSCR (Debt Service 

Coverage Ratio) ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

ทัง้นี ้บริษัทไม่เคยมีประวตัิผิดนดัชาํระหนีเ้งินตน้หรือดอกเบีย้ของตราสารหนีห้รือผิดนดัชาํระหนีเ้งินกูย้ืมจากธนาคาร

พาณิชยบ์ริษัทเงินทนุบริษัทเครดิตฟองซิเอรห์รือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบตัิ

ตามขอ้กาํหนดสิทธิ 3 ปียอ้นหลงั 

 

3.4 ความเสี่ยงทีมี่ผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์

1. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอาํนาจควบคุมการบริหาร 

ณ 17 มีนาคม 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ คุณจักรพงษ์ และคุณพิมพ์อุมา  จักรา

จุฑาธิบดิ์ โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนรอ้ยละ 64.76 ของทุนชําระแลว้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ทั้ง 2 ท่าน ยังเป็นหน่ึงใน

คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีอาํนาจควบคุมและมีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดนโยบายการบรหิาร รวมถึงกาํหนดการตดัสินใจของบรษิทัฯ ในทกุเร่ืองท่ีตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุถือหุน้ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้รายย่อยอ่ืนๆ ของบรษิัทฯ  

อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไดต้ระหนึกถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงไดม้ีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจอนมุตัิอย่างชดัเจน รวมถึงมี

การกาํหนดมาตรการการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีมี

ความขดัแยง้ จะไม่มีสิทธิในการอนมุตัิรายการนัน้ๆอีกทัง้ มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 4 
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ท่าน ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี ช่วยถ่วงดุลในการตัดสินใจ และถ่วงดุล

อาํนาจในการบรหิารงานของบริษัทฯ ดว้ยโครงสรา้งการจดัการท่ีชดัเจนและโปรงใส บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าผูถื้อหุน้รายย่อยอ่ืน 

และผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ จะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)   ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 52 

 

 

4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 สินทรัพยถ์าวร 

ทรพัยสิ์นถาวรท่ีบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นเจา้ของและใชใ้นการประกอบธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมลูคา่สทุธิเท่ากบั 92.64 ลา้นบาท โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

รายการ กรรมสิทธิ ์ มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. Computer & Software บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 13.34 ไม่ม ี

2. อปุกรณส์าํนกังาน บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 16.66 ไม่ม ี

3. เคร่ืองมอืเคร่ืองใช ้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 1.01 ไม่ม ี

4. ยานพาหนะ/1 บรษิัทฯ 13.54 ไม่ม ี

5. เคร่ืองตกแตง่สาํนกังาน บรษิัทฯ 1.64 ไม่ม ี

6. อปุกรณผ์ลิตรายการ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 45.46 ไม่ม ี

7. งานระหวา่งก่อสรา้ง บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 0.99 ไม่ม ี

หมายเหต:ุ /1 ยานพานะ มีลกัษณะเป็นสญัญาเช่าซือ้ ซึ่งถกูบนัทึกเป็นหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้รวมเท่ากบั 10.86 ลา้นบาท 
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4.2 รายละเอียดสัญญาเช่า 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ และบรษิทัยอ่ยมีสญัญาเชา่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการ ดงันี ้

รายการ การใช้งาน ผู้ให้เช่า 
ระยะเวลาของ

สัญญา 

อัตราคาเช่าตอ่เดอืน 

)บาท(  

ค่าส่วนกลาง 

)บาท(  
ภาระผูกพัน 

บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกดั

)มหาชน(  
ค่าเช่าสาํนกังาน 

บรษิัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 มกราคม 2562 -  

31 ธันวาคม 2564 
400,000.00 300,000.00 เงินประกนั 831,600.00 บาท 

บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกดั

)มหาชน(  
ค่าเช่าสาํนกังาน 

บรษิัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 สิงหาคม 2560 - 

31 กรกฎาคม 2563 
87,200.00 0060,386.  เงินประกนั 174,000.00 บาท 

บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกดั

)มหาชน(  
ค่าเช่าสาํนกังาน 

บรษิัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 มิถนุายน 2561 - 

31 กรกฎาคม 2563 
179,259.20 124,137.00 เงินประกนั 606,720.68 บาท 

บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกดั

)มหาชน(  
ค่าเช่าสาํนกังาน 

บรษิัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 เมษายน 2562 -   

31 มีนาคม 2565 
109,540.00 75,856.45 เงินประกนั 109,540.00 บาท 

บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกดั

)มหาชน(  
ค่าเช่าสาํนกังาน 

บรษิัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 พฤษภาคม 2562 -   

30 เมษายน 2565 
101,600.00 70, .00358  เงินประกนั 101,600.00บาท 

บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกดั

)มหาชน(  
ค่าเช่าคลงัสินคา้ 

บรษิัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 ธันวาคม 2562 -   

30 พฤศจิกายน 2565 
14,400.00 - เงินประกนั 14,400.00 บาท 

บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกดั

)มหาชน(  
ค่าเช่ารถยนต ์

บรษิัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 เมษายน 2562 -   

31 มีนาคม 2565 
77,040.00 - - 
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รายการ การใช้งาน ผู้ให้เช่า 
ระยะเวลาของ

สัญญา 

อัตราคาเช่าตอ่เดอืน 

)บาท(  

ค่าส่วนกลาง 

)บาท(  
ภาระผูกพัน 

บรษิัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั ค่าเช่าสาํนกังาน 
บรษิัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 พฤษภาคม 2562 -   

30 เมษายน 2565 
60,000.00 .0041,550  เงินประกนั 60,000.00บาท 

บรษิัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั ค่าเช่าสาํนกังาน 
บรษิัท เจเคเอ็น 

แลนดม์ารค์ จาํกดั 

1 พฤษภาคม 2562 -   

30 เมษายน 2565 
101,600.00 .0070,358  เงินประกนั 101,600.00บาท 

4.3 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสิีนทรพัยไ์ม่มีตวัตนเท่ากบั 1,447.10 ลา้นบาท รายละเอียดดงันี ้

รายการ กรรมสิทธิ ์ ระยะเวลา (โดยเฉล่ีย) มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

ลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 1 - 5 ปี 1,447.10 ไม่ม ี

สรุปสาระสาํคญัของลิขสิทธิ์คอนเทนต ์ซึ่งเป็นสินทรพัยห์ลกัในการดาํเนินงาน ดงันี ้

1. ลิขสิทธิ์คอนเทนตส่์วนใหญ่เป็นสิทธ์ิท่ีไดม้าจากผูจ้าํหน่ายหรือตวัแทนจาํหน่ายสิทธิ์คอนเทนตต์่างประเทศ โดยมีระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 1 - 5 ปี ซึ่งสามารถจาํแนกสดัส่วนตาม

อายสุญัญาไดด้งันี ้

 อายุของลขิสทิธิ์คอนเทนต ์ สัดส่วน (ร้อยละ) ของคอนเทนตท์ัง้หมด 

นอ้ยกวา่เท่ากบั 3 ปี 47.01 

มากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 39.21 

มากกวา่ 5 ปี 13.78 
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2. ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บริษัทฯ ไดร้บัมา มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมถึงสิทธ์ิคอนเทนตท่ี์ไดร้บั ระยะเวลา มูลค่าของสัญญา พืน้ท่ีท่ีอนุญาตให้จาํหน่าย 

รายละเอียดคอนเทนตใ์นสญัญา รูปแบบการเผยแพรสิ่ทธิ์คอนเทนต ์รวมถึงเงื่อนไขการชาํระเงิน ขึน้อยู่กบัรายละเอียดตามท่ีตกลงกนัระหว่างผูข้ายและบรษิัทฯ 

3. ลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์บรษิัทฯ มีอยู่นัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดงันี ้

ประเภท มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

1. เจเคเอ็นออรจิินอล (JKN Original) 30.11 

2. เอเชยีนแฟนตาซี (Asian Fantasy) 1,259.58 

3. ฮอลลีวดูฮติ (Hollywood Hit) 78.85 

4. ไอเมจิคดิโปรเจค (I-Magic The Project) 50.68 

5. คิดสอิ์นสไปร ์(Kids Inspired) 23.70 

6. มิวสิคสตาร ์พาเหรด (Music Star Parade) 0.17 

7. นิวส ์(News) 0.66 

8. ซุปเปอรโ์ชวแ์ละซีซั่นนอลไฮไลท ์(Super Show & Seasonal Highlight)  3.35 

รวม 1,447.10 
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4.4 สัญญาทีส่าํคัญในการดาํเนินธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีสญัญาท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ รายละเอียดดงันี ้

1. CNBC Agreement 

คู่สญัญา : Business News (Asia) LLP trading as CNBC Asia Pacific (CNBC) 

ประเทศของคู่สญัญา : สิงคโปร ์

เงื่อนไขการยกเลิกสญัญา : คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาไดท้ันที โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

คู่สัญญาอีกฝ่าย หากเกิดกรณีท่ีเข้าข่ายตามท่ีระบุในสัญญา โดยแบ่งออกเป็น 2 

ลกัษณะดงันี ้

1. สิทธ์ิในการบอกเลิกโดย CNBC มีสาระสาํคญัดงันี ้

- ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการหรือใหบ้ริการตามสิทธ์ิท่ีไดร้บั ไม่ว่า

ทัง้หมดหรือบางส่วน 

- ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งการไดร้บัอนุญาตจาก

ผู้เก่ียวข้องเพ่ือดาํเนินการหรือให้บริการตามสิทธิ์ท่ีได้รับ เช่น ใบอนุญาต

ประกอบช่องสถานีโทรทศันผ่์านระบบดาวเทียมสาํหรบัช่อง CNBC Thailand 

- ไม่ชาํระเงินจาํนวนใดๆ แก่ CNBC ตามขอ้กาํหนดท่ีระบใุนสญัญา  

2. สิทธ์ิในการบอกเลิกโดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีสาระสาํคญัดงันี ้

- ในกรณีท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงถกูศาลตดัสินใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย 

- ในกรณีท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงอยู่ในสถานะปรบัปรุงโครงสรา้งกิจการ หรือถูก

ยื่นคาํรอ้งใหม้ีสถานะลม้ละลาย และไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดภ้ายใน  

30 วนั 

เงื่อนไขการต่อสญัญา : ไม่มีระบใุนสญัญา 

สาระสาํคญัของสญัญา : บริษัทฯ ไดร้บัสิทธ์ิจาก CNBC ใน 2 รูปแบบเพ่ือใช้สาํหรบัดาํเนินการในประเทศไทย 

โดยแบ่งตามระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง ดงันี ้

1. ระยะท่ี 1 ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2570 

โดยบริษัทฯ จะได้รับ สิทธิ์ในรูปแบบ “Branded Block” ซึ่ งเป็นสิทธิ์ ในการ

ออกอากาศคอนเทนตข์อง CNBC ในรูปแบบภาษาไทย โดยสามารถเผยแพร่ไดใ้น

ช่องทางสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียม ระบบทีวีดิจิตอล ระบบฟรีทีวี 

และระบบผ่านอินเตอรเ์น็ต 

2. ระยะท่ี 2 ภายใน 2 ปีนบัจากวนัท่ีเริ่มสิทธิ์ประเภท Branded Block 

บริษัทฯ จะไดร้บัสิทธ์ิในรูปแบบ “CNBC Thailand Channel” ซึ่งเป็นสิทธ์ิในการ

ผลิตและออกอากาศรายการโทรทศันต์ามรูปแบบของ CNBC ในรูปแบบภาษาไทย 

โดยออกอากาศทางช่อง CNBC Thailand 

ระยะเวลาของสญัญา : 10 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2570 
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4.5 ใบรับรอง ใบอนุญาตทีบ่ริษัท ฯ ได้รับ 

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีใบรบัรอง และใบอนุญาต จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

สถาบัน / หน่วยงาน  

/บุคคลทีใ่หก้าร

รับรอง 

ชื่อใบรับรอง / ใบอนุญาต / 

การขึน้ทะเบียน 
ขอบเขต 

ระยะเวลาที ่

ได้รับสิทธิ์  

สํานัก ราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานญุาตเชิญพระ

ฉายาลกัษณ ์และภาพพระราชกรณีย

กิจ 1/ 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระฉายา

ลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ ไปจัดทํา

สารคดีชุด  My Queen - พระราชินีของเรา 

ความยาว 120 นาทเีผยแพรท่างสถานีโทรทศัน์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดาวเทียม

ช่องสญัญาณ  

ตัง้แต่ 7 ตลุาคม 

2557 เป็นตน้ไป 

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก

(National 

Geographic) 

จดหมายอนุญาตให้ใชต้รา National 

Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน

ผลิตภัณฑ์สารคดีชุด My Queen - พระราชินี

ของเรา 

ตัง้แต่ 20 สิงหาคม 

2557 เป็นตน้ไป 

สํานัก ราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานญุาตเชิญพระ

ฉายาลกัษณ์ และภาพพระราชกรณีย

กิจ 2/ 

พระราชทานพระราชานุญาตเชิญ พระฉายา

ลกัษณ์ พระฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระ

นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ภาพถ่ายฝีพระ

หัตถ์ ภาพและวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ไปจัดทาํสารคดี

ชุ ด  King Bhumibol of Thailand: The 

People’s King - ในหลวงในดวงใจ ความยาว 

60 นาท ี

ตัง้แต่ 5 พฤศจิกายน 

2557 เป็นตน้ไป 

สํานัก ราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานแผ่นซีดีพระฉายาลกัษณ ์

ภ า พ พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ  แ ล ะ

พระราชทานพระราชานญุาต3 / 

พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราช

กรณียกิจ และพระราชทานพระราชานุญาตทาํ

สาํเนาวีดิทัศน์ พระราชประวัติและพระราช

กรณียกิจด้านต่างๆ ไปจัดทาํสารคดี ชุด“My 

Princess – สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ เจา้

ฟ้าประชาชน” 

ตัง้แต่ 27 มกราคม 

2558 เป็นตน้ไป 

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก

(National 

Geographic) 

จดหมายอนุญาตให้ใชต้รา National 

Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน

ผลิตภัณฑ์สารคดีชุด My Princess – สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ เจา้ฟ้าประชาชน 

ตัง้แต่ 10 

พฤศจิกายน 2557 

เป็นตน้ไป 

คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์  และกิ จการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) 

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ส ําหรับให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่

ไม่ใชค้ล่ืนความถี่) ที่ไม่มีโครงข่ายเป็น

ข อ ง ตั ว เ อ ง  ช่ อ ง ร า ย ก า ร JKN 

DRAMAX 4/ 

ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการสถานีโทรทศัน ์ 11 กรกฎาคม 2562 - 

10 กรกฎาคม 2564 
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สถาบัน / หน่วยงาน  

/บุคคลทีใ่หก้าร

รับรอง 

ชื่อใบรับรอง / ใบอนุญาต / 

การขึน้ทะเบียน 
ขอบเขต 

ระยะเวลาที ่

ได้รับสิทธิ์  

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย 

ศรสงคราม 

จ ด ห ม าย พ ระ ราช ท าน พ ระ บ รม 

ราชานญุาต5/ 

พระราชทานพระบรมราชานญุาตเชิญพระบรม

ฉายาลกัษณ ์จากหนังสือ “เจา้นายเล็ก ๆ  – ยุ

วกษัตริย์”พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง

เธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร ์เพ่ือประกอบการจัดทําสารคดี

เฉลิมพระเกีย รติดชุด  “King’s Mom : พระ

มารดาสองแผ่นดิน” 

30 กนัยายน 2559 

เป็นตน้ไป 

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก

(National 

Geographic) 

จดหมายอนุญาตให้ใชต้รา National 

Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ารค ดี ชุด  King’s Mom : พ ระ

มารดาสองแผ่นดิน 

ตัง้แต่ 

23 กมุภาพนัธ ์2559 

เป็นตน้ไป 

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก

(National 

Geographic) 

จดหมายอนุญาตให้ใชต้รา National 

Geographic  

อนุญาตให้ใช้ตรา National Geographic บน

ผลิตภณัฑส์ารคดีชดุ Siddahartha 

ตัง้แต่ 

23 กมุภาพนัธ ์2559 

เป็นตน้ไป 

สํานัก ราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวงั 

พระราชทานพระราชานญุาตเชิญพระ

ฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ 

และสาํเนาวีดีทัศนร์ะบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 6/ 

พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราช

กรณียกิจ และสาํเนาวีดีทศันพ์ระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ไปจัดทาํสารคดี ชุด“My King - 

ในหลวงของเรา ... ความสุข ความทรงจํา

นิรนัดร” 

ตัง้แต่ 27 มกราคม 

2558 เป็นตน้ไป 

National 

Broadcasting 

Company Universal 

(NBC) 

License and Corporation 

Agreement 

อนุญาตใหผ้ลิตรายการเกี่ยวกับข่าวธุรกิจและ

การลงทนุภายใตแ้บรนด ์CNBC 

2560 - 2570 

หมายเหต ุ 1/ สารคดีชดุ My Queen – พระราชินีของเรา เป็นสารคดีท่ีจดัทาํเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่อ

เผยแพรท่างสถานีโทรทศันต์ามท่ีกาํหนด และบริษัทฯ ยงัไดร้บัพระราชทานพระราชานญุาตจดัทาํเป็นหนงัสือประกอบดีวีดีสารคดีรว่มกบัเน

ชั่นแนลจีโอกราฟฟิก สหรฐัอเมริกา โดยสามารถผลิตและจาํหน่ายไดใ้นปริมาณท่ีกาํหนด 

 2/ สารคดีชดุ The People’s King – ในหลวงในดวงใจ เป็นสารคดีท่ีจดัทาํเพื่อมอบแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และจาํหน่าย โดยรายไดส่้วน

หน่ึงทลูเกลา้ทลูกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยัโดยสามารถผลิตและจาํหน่ายไดใ้นปริมาณท่ีกาํหนด 

 3/ สารคดีชดุ My Princess – สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ เจา้หญิงของเรา โครงการสารคดีท่ีมีความยาว 120 นาที โดยนาํพระราชประวัติ

และพระราชกรณียกิจดา้นต่างๆ และลงพิมพใ์นหนังสือบทความพิเศษ โดยนาํเนือ้หาของสารคดีดงักล่าวจัดพิมพเ์ป็นหนังสือ และจัดทาํ

เป็นแผ่นดีวีดี ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของ National Geographic โดยสามารถผลิตและจาํหน่ายไดใ้นปริมาณท่ีกาํหนด 

 4/ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสาํหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ฯ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งการไดร้บัอนุญาตครัง้แรกจะมีอายุ 1 ปี หากปฏิบัติตามกฎและขอ้บังคบัครบถว้น  

ออายคุรัง้ต่อไปจะไดร้บัการต่ อนญุาตเป็น 2 ปี และ 5 ปี ตามลาํดบั 

 5/ สารคดีชุด “King’s Mom :พระมารดาสองแผ่นดิน” โครงการสารคดีท่ีจัดทาํเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ และ

สถานีโทรทศันด์าวเทียม 

 6/ สารคดีชดุ “My King :ในหลวงของเราความสขุ ความทรงจาํ นิรนัดร...” เป็นสารคดีเพื่อเผยแพรพ่ระราชประวติัพระราชกรณียกิจ และราํลกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทาํเป็นดีวีดีสารคดีสาํหรบัมอบแก่หน่วยงานกับ

สถาบนัศึกษาต่างๆ และจาํหน่าย โดยรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายสมทบทนุศิริราชมลูนิธิ โดยสามารถผลิตและจาํหน่ายไดใ้นปริมาณท่ีกาํหนด 
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4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บรษิัทฯ มีการบรหิารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("

ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ดงันัน้ การตดัสินใจของบริษัทฯ ในการเขา้ลงทุนในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลตอบแทน

ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วนท่ีจะไดร้บัจากการลงทุนในธุรกิจดงักล่าวแลว้ การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ี

ดีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์("สาํนักงาน ก.ล.ต.") ก็เป็นอีก

ปัจจยัท่ีบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญั ดว้ยตระหนกัว่าเป็นการควบคมุและกลไกท่ีจะนาํไปสู่การกาํกับดแูลกิจการท่ีไปลงทุนรวมถึง

การมีระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ สามารถควบคุมดูแลการ

จัดการและรบัผิดชอบการดาํเนินงาน ตลอดจนกาํหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษัทฯ เขา้ไปลงทุนนั้นไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัทฯ อีกทั้ง สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพ่ือดูแลรกัษา

ผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบรษิัทฯ ได ้มาตรการในการกาํกับดแูลกิจการดงักล่าวนีจ้ะเพ่ิมมลูค่าและความเชื่อมั่นใหก้บัผูม้ี

ส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ ว่าธุรกิจท่ีบรษิัท เขา้ลงทนุนัน้จะดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

ดงันั้น บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทฯ 

ดงักล่าวฉบบันี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมทั้ง

แนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รายละเอียดมีดงันี ้

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทเห็นว่าจะ

ก่อใหเ้กิดประโยชนร์่วมเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได ้และเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ

พิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาํไรท่ีคาดว่าจะไดร้บั ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการ

ตดัสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตดัสินใจในการลงทุนดังกล่าวนั้น จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี) และบริษัทฯ จะแต่งตั้ง ตัวแทนของบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติ และ

ประสบการณ ์เพ่ือเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในบรษิัทนั้นๆ เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญั และกาํกับดูแลการดาํเนินงานของ

บรษิัทย่อย และบรษิทัรว่มดงักล่าว 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรพัย์

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีมีจาํนวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของสัดส่วนของผูถื้อหุ้น และมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ   

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคญัอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบรษิัท  : บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อภาษาองักฤษ : JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื่อย่อ : JKN 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : 1) ให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่ือทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น ส่ือโทรทัศนท์ุกระบบ ส่ือออนไลน ์(Video On Demand หรือ 

VOD) และผูป้ระกอบการธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์( Home Entertainment) 

เป็นต้น  รวมถึงการเป็นตัวแทนการจัดจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ไปยัง

ต่างประเทศ 

2)  ให้บริการเวลาเพ่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ทาง

สถานีโทรทศันท์ัง้ผ่านดาวเทียมและระบบดิจิตอล 

3)  จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 73210 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107559000303 

Website บรษิัท : http://www.jknglobal.com 

โทรศพัท ์ : 034-310569 

ทนุจดทะเบียน  :  399,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2563) 

มลูค่าท่ีตราไว ้(พาร)์ หุน้ละ  :  0.50 บาท 

ทนุท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  :  270,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2563) 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นทีจ่าํหน่ายได้แล้ว 

ชื่อบรษิัท  : บรษิัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั 

เลขทะเบียนบรษิทั : 0105556143985 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประเภท เอ็นเตอรเ์ทนเมนต์ ช่องรายการ “JKN 

Dramax” และใหบ้รกิารเวลาโฆษณา  

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท ์ : 034-310569 

ทนุจดทะเบียน  :  100,000,000 บาท  

มลูค่าท่ีตราไว ้(พาร)์ หุน้ละ  :  100 บาท 

ทนุท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  :  100,000,000 บาท  

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ :  99.99% 
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ชื่อบรษิัท  : บรษิัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั  

เลขทะเบียนบรษิทั : 0735557003294 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ดาํเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเก่ียวกับเศรษฐกิจภายใตช้ื่อ JKN-CNBC ซึ่งจะเริ่ม

ออกอากาศประมาณเดือนมิถนุายน 2562 ผ่านทางสถานีโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล 

และส่ือออนไลน ์

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท ์ : 034-310569 

ทนุจดทะเบียน  :  60,000,000 บาท  

มลูค่าท่ีตราไว ้(พาร)์ หุน้ละ  :  100 บาท 

ทนุท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  :  60,000,000 บาท  

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ :  99.99% 

 

ชื่อบรษิัท  : บรษิัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จาํกดั  

เลขทะเบียนบรษิัท : 0735557001364 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณาของสถานีโทรทศันใ์นระบบดาวเทียม ช่อง “JKN 

Dramax” รายการข่าวเก่ียวกับเศรษฐกิจ ภายใตช้ื่อ JKN-CNBC และสถานีช่อง              

อ่ืน ๆ ภายใตสิ้ทธิในการจาํหน่ายของกลุ่มบรษิัท 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท ์ : 034-310569 

ทนุจดทะเบียน  :  10,000,000 บาท  

มลูค่าท่ีตราไว ้(พาร)์ หุน้ละ :  100 บาท 

ทนุท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ :  10,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ :  99.99% 
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ชื่อบรษิัท  : บรษิัท เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ ์จาํกดั  

เลขทะเบียนบรษิัท : 0735557001925 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : อยู่ระหว่างการศกึษาธุรกิจสถาบนัฝึกอบรมบคุคล คณะบคุคล/ นิติบคุคล 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอร่ี ศาลายา หมู่ท่ี 1 ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสาม

พราน จงัหวดันครปฐม 73210 

โทรศพัท ์ : 034-310569 

ทนุจดทะเบียน  :  1,000,000 บาท  

มลูค่าท่ีตราไว ้(พาร)์ หุน้ละ :  100 บาท 

ทนุท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ :  1,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ :  99.98% 

 

ข้อมูลของบคุคลอา้งอิง 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) 

  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  เลขท่ี  93 ถนนรชัดาภิเษกแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท ์: (66) 2009-9000 

  โทรสาร :  (66) 2009-9991 

  SET Contact center : (66) 2009-9999 

   

ผูส้อบบญัช ี : บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

  ชัน้ 33 เลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ ์

  เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 

  โทรศพัท ์: (66) 2264-0777 

  โทรสาร : (66) 2264-0789-90 

   

ท่ีปรกึษากฎหมาย : บรษิัท กดุั่น แอนดพ์ารท์เนอร ์จาํกดั 

  ชัน้ 23 ยนิูต C และ F อาคารเกษรทาวเวอร ์เลขท่ี 127 ถนนราชดาํร ิแขวงลมุพินี 

  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  โทรศพัท:์ (66) 2838-1771 

  โทรสาร : (66) 2838-1795 

 

6.2 ข้อมูลสาํคัญอืน่  

 - ไม่มี – 
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ส่วนที ่2  การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2563  

ชื่อหลกัทรพัย ์  : JKN  บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ตลาด   : mai 

กลุ่มอตุสาหกรรม  : บรกิาร 

วนัท่ีเขา้ซือ้ขายในวนัแรก : 30 พฤศจิกายน 2560 

ทนุจดทะเบียน  : 399,000,000 บาทหุน้สามญัมลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ : 270,000,000 บาทหุน้สามญัมลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

สิทธิออกเสียง  : 1 : 1 

 

การเปลี่ยนแปลงทนุในปี 2560 – 24 มกราคม 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มลูค่า

หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้

ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ปี 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 2/2561  เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2561 มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ประจาํปี 2561 อนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 54,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน108,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (JKN - 

W1) โดยท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอทุก

ประการ ทาํใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 324,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 648,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 540,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุน้ละ 

0.50 บาท 

ปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2562  เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 75,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน

150,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพ่ือรองรบัการการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลง

สภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2568 โดยท่ีประชุมวิสามัญ            

ผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ทาํให้บริษัทฯ                           

มีทุนจดทะเบียน 399,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 798,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมีทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 270,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2563 บรษิัทฯ ไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั ซึ่งเป็นผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง

เพียงรายเดียว คือ North Haven Thai Private Equity L.P. (“NHTPE”) ไดแ้ก่ หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญัของบรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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หัวข้อ รายละเอียด 

ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษิัท ประเภทไม่

ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั (Senior Unsecured Convertible Debentures) 

(“หุน้กูแ้ปลงสภาพ”) 

จาํนวนตน้เงินรวมของหุน้กูแ้ปลง

สภาพทัง้หมด 
ไม่เกิน 1,200,000,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 3 ต่อปี โดยชาํระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส 

อาย ุ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงภาพ 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 24 มกราคม 2568 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาท่ีไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ี
ราคาตลาดคาํนวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัทาํ
การติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบั
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจาํกัด คือ 

ระหว่างวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 

6.17 บาทต่อหุน้   

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้

สามญัของบริษัท ไดห้ลังจากครบกาํหนด 1 ปีนับจากวันออกหุ้นกูแ้ปลง

สภาพ จนถึง 10 วนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง

สภาพก่อนวนัครบกาํหนด 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษิัท ก่อนครบกาํหนดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ได ้ณ วนัใด ๆ หลงัจากครบกาํหนด 3 ปี 9 เดือนนบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพ  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อน
วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะตอ้งแจง้ให้

บรษิัททราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 150 วนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

หากครบกาํหนด 3 ปี 9 เดือนนบัจากวนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และคงมีหุน้กู้

แปลงสภาพท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัทคงเหลือ
อยู่มากกว่า 500,000,000 บาท บริษัทมีสิทธิในการขยายระยะเวลาในการ

ใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ สาํหรบัจํานวนมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้

แปลงสภาพเฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่า 500,000,000 บาท ออกไปจนถึงวัน
ครบกาํหนด 4 ปี 9 เดือน นับจากวันออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  อย่างไรก็ตาม 

บริษัทจะไม่สามารถใชสิ้ทธิในการขอขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพขา้งตน้ได ้หากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิในการไถ่ถอน

หุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพหลงัจาก 4 ปี  
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หัวข้อ รายละเอียด 

9 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีนี ้ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

สามารถขอไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไดโ้ดยไม่มีการจาํกดัมลูค่าการไถ่ถอน 

ราคาใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้
แปลงสภาพก่อนวันครบกาํหนด

ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยผูถื้อ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาใชสิ้ทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้
แปลงสภาพโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ คือ ราคาท่ีตราไวต้่อหน่วยของหุน้กู้

แปลงสภาพ รวมกบัดอกเบีย้คา้งจ่ายสะสม (หากมี) 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทใน

ฐานะผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ไม่มี  

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 มดีงันี ้

ลาํดับ คาํนําหน้าชื่อ จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

1 กลุ่มครอบครวัจกัราจฑุาธิบดิ ์ 349,677,000       64.76 

  1.1  นายจกัรพงษ์จกัราจฑุาธิบดิ ์ 303,914,200  56.28 

  1.2  MEDIA KING CAPITAL LTD1/ 25,000,000   4.63  

  1.3  นางสาวพมิพอ์มุา จกัราจุฑาธิบดิ ์ 20,762,800   3.84  

2 นายแพทยเ์ฉลิม  หาญพาณิชย ์ 26,000,000   4.81 

3 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 20,000,000   3.67 

4 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 7,091,271   1.31 

5 นางสาวสิรณิฏัฐา  เตชะศิรวิรรณ 5,190,100  0.96 

6 นางสาวชนมนิ์ภา ลาํโกน 4,970,000   0.92 

7 นายศรณัย ์ศรณัยเ์วชกลุ 4,940,600   0.91 

8 นายองอาจ วรวิทยลิ์ขติ 4,880,000   0.90 

9 นางอรยิพร ไทยจินดา 3,485,900   0.65 

10 นายวิบลูย ์ ประเสรฐิปัญญาเลิศ 2,212,300   0.41        

ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ 111,552,829       20.66 

รวม 540,000,000  100.00 

หมายเหตุ 1/ MEDIA KING CAPITAL LTD.เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งที่หมู่เกาะบริติชเวอรจิ์นเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยมี    

นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ เป็นผูร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง และเป็นผูมี้อาํนาจควบคมุในบริษัทดงักล่าวและเขา้ถือหุน้ของ

บริษัทฯ เม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2558 
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7.3 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 

7.3.1 หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ไดม้ีมติใหบ้ริษัทออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ท่ี 1 (JKN-W1) จาํนวนไม่เกิน 108,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมลูค่าในอตัราส่วนหุน้สามญั 5 หุน้ ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยมีรายละเอียดของใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ดงันี ้

ชื่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท เจเคเอ็น                    

โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (JKN-W1) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 108,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ : ไม่เกิน 108,000,000 หุน้ 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 11 พฤษภาคม 2561 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ : 2 ปีนับแต่วันท่ีออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ  (ตั้งแต่วัน ท่ี  11 

พฤษภาคม 2561จนถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2563) ทัง้นี ้ภายหลัง

การออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ 
วนัท่ีเริ่มซือ้ขายในตาดหลกัทรพัย ์mai : วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิทัง้หมดเป็นจาํนวน 4 ครัง้ ดงันี ้

ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 15 ธันวาคม 2561 แตเ่น่ืองจากวนัดงักล่าวตรง

กบัวนัหยดุทาํการของบรษิัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเล่ือน

เป็นวนัทาํการกอ่นหนา้ คือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2561 

ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 15 มิถนุายน 2562 แต่เน่ืองจากวนัดงักล่าวตรง

กบัวนัหยดุทาํการของบรษิัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเล่ือน

เป็นวนัทาํการกอ่นหนา้ คือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2562 

ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 15 ธันวาคม 2562 แต่เน่ืองจากวนัดงักล่าวตรง

กบัวนัหยดุทาํการของบรษิัท ดงันัน้ บริษัทจึงขอเล่ือน

เป็นวนัทาํการกอ่นหนา้ คือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 

ครัง้ท่ี 4 ซึ่งจะเป็นครัง้สุดท้าย วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 (“วัน

กาํหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย”) 

ในกรณีท่ีวันกําหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทําการของบริษัท               

ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้เป็นวนัทาํการก่อนหนา้

วนักาํหนดใชสิ้ทธิดงักล่าว 

อตัราการใชสิ้ทธิ (ภายหลงัจากการปรบัสิทธิ) : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1.125 หุน้  
ราคาการใชสิ้ทธิ (ภายหลงัจากการปรบัสิทธิ) : 13.3333 บาท ต่อหุน้  
 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยงัไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิดงักล่าว 
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7.3.2 หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี ้

หุ้นกู้ (Bond)   

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมตัิการขยายวงเงินการออกและเสนอขาย

หุน้กูข้องบรษิัทฯ ภายใตม้ติดงักล่าว จากเดิมไม่เก ิ

น 800 ลา้นบาท เป็นไม่เกิน 1,200 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 มีมติอนมุตักิารขยายวงเงินการออกและเสนอขาย

หุน้กูข้องบรษิัทฯ ภายใตม้ติดงักล่าว จากเดิมไม่เกิน 1,200 ลา้นบาท เป็นไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ทียั่งไม่ครบกาํหนดไถ่ถอน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  

สัญลักษณ์

หุ้นกู้ 

วันที่ 

ออกหุ้นกู้ 

มูลค่าหุ้นกู้ 

ณ วันออกหุ้นกู้ 

(ล้านบาท) 

มูลค่าหุ้นกู้ 

ณ 31 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

อาย ุ

หุ้นกู้ 

วันครบ

กาํหนด 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

อัตรา

ดอกเบีย้ 

(ต่อปี) 

ประเภท 

ของการ 

เสนอขาย* 

การจัด 

อันดับ 

ความ

น่าเช่ือถือ 

ณ 31 ธ.ค. 62 

JKN207A  20 ก.ค. 2561 400 400 2 ปี 20 ก.ค. 2563 6.50% PP 

(II & HNW) 

ไม่มี 

JKN20NA  15 พ.ย. 2561 500 500 1 ปี 

11 เดือน 

28 วนั 

12 พ.ย. 2563 6.50% PP 

(II & HNW) 

ไม่มี 

JKN215A 10 พ.ค. 2562 270 270 2 ปี 10 พ.ค. 2564 7.0% PP 

(II & HNW 

ไม่มี 

JKN217A 12 ก.ค. 2562 130 130 2 ปี 12 ก.ค. 2564 7.0% PP 

(II & HNW 

ไม่มี 

รวม 1,300 1,300  

หมายเหต ุ * PP (II & HNW) คือ การเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนัและ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะ

กิจการ ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิ และภายหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงิน

ปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและขอ้จาํกัดตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินหรือสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน และปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ข

นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบรษิทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งิน

ลงทนุและเงินทนุหมนุเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยู่

ในงบการเงินเฉพาะของบรษิัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดเ้ป็นครัง้

คราวเมื่ อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอจะทําเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม 

คราวต่อไปโดยขอ้มลูกาํไรสทุธิและการจ่ายปันผลยอ้นหลงัมีดงันี ้

http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=6080e5fb-6e85-e811-a2e6-b13b0d9b096c
http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/BondFeature/Issue.aspx?symbol=3f32fc0e-f4e3-e811-a2eb-8f4741d67deb
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ปี 2558 2559 2560 2561 25621/ 

กาํไรสทุธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)2/ 0.22 0.27 0.31 0.37 0.42 

มลูค่าเงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) - - - 0.17 0.14 

มลูค่าหุน้ปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) - - - - 0.0625 

รวมมลูค่าเงินปันผลสทุธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) - - - 0.17 0.2025 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสทุธิ3/(รอ้ยละ) 0.00 0.00 0.00 41.23 41.50 

หมายเหต ุ 1/ นาํเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563  

 2/ กาํไรสุทธิต่อหุน้ปี 2562 คาํนวณโดยหารกําไรสาํหรบัปีส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย

จาํนวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้สามญัที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยไดป้รบัจาํนวนหุน้เพ่ือสะทอ้นผลกระทบจากการออกหุน้ปันผล

แลว้ และสาํหรบักาํไรสุทธิต่อหุน้ของปีก่อนไดถู้กคาํนวณขึน้ใหม่ โดยเสมือนว่าการออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึน้ตัง้แต่วนัเร่ิมตน้ของงวด

แรกที่เสนอเผยแพรข่อ้มลู  

 3/ เป็นกาํไรสทุธิที่ใชใ้นการคาํนวณเพ่ือจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
 (กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี ของงบเฉพาะกิจการแต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง และภายหลงัหกัเงิน

สาํรองต่างๆ) 

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

สาํหรบับริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ละบริษัทนั้น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของ

กาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยนัน้ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสทุธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงนิได ้และหลงัหกัเงินสาํรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ 

เช่น พิจารณาจากแผนการลงทนุในการขยายกิจการ ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน รวมทัง้สภาพคล่องของบรษิัทย่อยนัน้ๆ

เป็นตน้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ              

ชดุย่อยอีก 4 คณะ และคณะผูบ้รหิาร ดงันี ้ 

1.  คณะกรรมการบรษิทั (Board of Director)  

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

3.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

4.  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

5.  คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee)  

6.  คณะผูบ้รหิาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) (Management Team) 

 

ผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ/1ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

หมายเหต ุ /1   ปรบัโครงสรา้งการจดัการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวนัที่  9 สิงหาคม 2562  
/2 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

* บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จาํกัด เป็น                        

ผูต้รวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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8.1 คณะกรรมการ 

8.1.1   คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีคณะกรรมการบรษิัทจาํนวน 9 ท่าน ดงันี ้
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายสรุชัย ชมภไูพสร กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการอิสระ 

 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

3. นายปรีชา บณุยกิดา กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ 

 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ   
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

4. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 

   (ช่ือ-นามสกลุเดิม :  นางธิติญา  พงศพ์นัธุว์ฒันา) กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

5. นายชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา/3 กรรมการบริษัท  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

6. นายจกัรพงษ์ จักราจุฑาธิบด์ิ กรรมการบริษัท   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

ประธานกรรมการบรหิาร   

7. นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ กรรมการบริษัท และ  

กรรมการบริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

8. นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย กรรมการบริษัท   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ  กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

กรรมการบริหาร  

9. นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ กรรมการบริษัท และ  

กรรมการบริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

หมายเหต ุ   /3 ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีล่าออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวนัที่                   

9 สิงหาคม 2562 โดยดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งแทน 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษทัฯ 

“นายจักรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์ นางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์ นางพิสมัย ลิขิตอาํนวย กรรมการสองในสามคนนี ้             

ลงลายมือรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิัท”  

หมายเหต ุ:  เป็นไปตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 10/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560  
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 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการบริหารจัดการและดาํเนินกิจการของบริษัทฯให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และระมัดระวัง เพ่ือ

รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ และมีหนา้ท่ีดแูลใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการหา้มจ่ายสินบน หรือการสนบัสนนุการทจุรติคอรปัชั่น  

2. จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และควรตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะเวน้เสียแต่

จะมีเหตุจาํเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัสาํคญั รายการท่ีมีนยัสาํคญัควร

รวมถึง รายการไดม้าหรือจาํหน่ายทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ท่ีมีผลกระทบสาํคญัต่อบริษัทฯ รายการซือ้หรือขายทรพัยสิ์นท่ีสาํคัญ 

การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนมุตัิเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑค์ณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์และของตลาดหลักทรพัยฯ์ การกาํหนดระดับอาํนาจดาํเนินการ และการกาํหนดนโยบายการบริหาร

การเงินและการบรหิารความเส่ียงของกิจการบรษิัทฯ เป็นตน้ 

3. ดําเนินการให้บริษัทฯ นําระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารท่ีทาํให้

สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

4. จดัใหม้ีการทาํงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบัญชีใหม้ีความถูกตอ้ง เพ่ือแสดงฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานในรอบบัญชีท่ีผ่านมาใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

รบัรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิวิสยัทศัน ์นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนงานการดาํเนินธุรกิจ ของบรษิัทฯ โดย

ฝ่ายบรหิาร 

6. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกจิ งบประมาณของบรษิัทฯ รวมถึงควบคุมกาํกบัดูแล 

การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ 

7. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานและงบประมาณของ

บรษิัทฯ  

8. พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง

เหมาะสม 

9. จดัใหม้ีและปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกับการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบริษัทฯ มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทกุกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

10.  สนับสนุนให้มีมาตราการและการดาํเนินงานในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น เพ่ือความก้าวหน้าและการ

เจรญิเติบโตอย่างยั่งยนื 

11. พิจารณากาํหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอาํนาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และ

คณะอนกุรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ 

และคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ท่ีแต่งตัง้ 

12.  ทั้งนี ้การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีท่ีกาํหนดนั้น ตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบ

อาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิ

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด กับบริษัทฯ ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการท่ี

เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 
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13.  พิจารณาแต่งตัง้บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ทั้งนี ้บุคคลผูน้ั้นตอ้งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการและตอ้งไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามท่ี พ.ร.บ. 

บรษิัทมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

14.  พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได ้นอกจากนี ้ในกรณีท่ี

ตาํแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ

และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. บรษิัทมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ

บรษิัทคราวถดัไป 

15.  พิจารณาและอนมุตัิธุรกรรมการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การลงทนุในธุรกิจใหม่ และการดาํเนินการต่างๆ 

ท่ีจาํเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งต่างๆ  

16.  พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือการเข้าทาํธุรกรรมต่างๆ ของ             

บริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เขา้ข่ายเงื่อนไขท่ีจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้) ใหส้อดคลอ้ง 

และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

17.  กาํกบั ควบคมุ และป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิทัฯ 

18.  ดาํเนินการใหม้ีการเผยแพรข่อ้มลูท่ีเหมาะสมและมีการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย บคุคลผูม้ีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

19.  จดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิัท และรบัผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดง

ถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนมุตั ิ

20.  คณะกรรมการบรษิัทอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่าง

ใดแทนคณะกรรมการบรษิัทไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรษิัทหรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมี

อาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบอาํนาจนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะ

เป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหบ้คุคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํขึน้กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) 

(ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใด

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) เวน้แต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑเ์ดียวกับการทาํรายการกับ

บคุคลภายนอก (Arm'sLength) 

21.  ขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นวา่จาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ ซึ่งการดาํเนินการ

ว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ  

22.  กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการกิจการของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

23.  หา้มมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใชข้อ้มูล

ภายในของบริษัทฯ  ทัง้ท่ีไดม้าจากการกระทาํตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัสาํคญัต่อบรษิัทฯ เพ่ือ

ประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

24.  กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าวมีหนา้ท่ีแจง้ให้

บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพันธ์ และการทาํธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และ

หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ 

25.  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ี

คณะกรรมการมอบหมายดงักล่าว มีหนา้ท่ีแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อน

ทาํการซือ้ขาย 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
1.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และขอ้บังคับ โดยตอ้งมีกรรมการมา

ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจึงเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชมุ 

2. ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและการ

วินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่

กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติใหจ้ดัขึน้อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผูเ้รียก

ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจําเป็น กรรมการตั้งแต่ 2คนขึน้ไป อาจรอ้งขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม

กรรมการบรษิัท ในกรณีเชน่ว่านี ้ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

นอกจากนีใ้นแต่ละปี จะตอ้งมีการประชมุคณะกรรมการบรษิทัอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุ

ดว้ย 

4. ใหป้ระธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้าํหนดวนั เวลาและสถานท่ีใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจกาํหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังาน

ใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้

กาํหนดสถานท่ีท่ีประชมุ ใหใ้ชส้ถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นสถานท่ีประชมุ 

5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมโดย

ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบใหแ้ก่กรรมการโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการ ไม่

นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่กรณีจาํเป็นรีบด่วน เพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน 

หรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทั ไดม้ีการกาํหนดตารางการประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยไวล่้วงหนา้ตลอด

ทัง้ปีและแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบตัง้แต่ตน้ปีเพ่ือวางแผนเขา้รว่มประชมุ โดยในปี 2563 มีกาํหนดตารางการประชมุดงันี ้
 

คร้ังที ่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหาฯ 
คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

1/2563 28 กมุภาพนัธ ์2563 28 กมุภาพนัธ ์2563 28 กมุภาพนัธ ์2563 28 กมุภาพนัธ ์2563 

2/2563 19 มีนาคม 2563    

3/2563 26 มีนาคม 2563    

4/2563 13 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563  13 พฤษภาคม 2563 

5/2563 14 สิงหาคม 2563 14 สิงหาคม 2563   14 สิงหาคม 2563 

6/2563 26 ตลุาคม 2563     

7/2563 26 ตลุาคม 2563 
การจดัประชมุระหว่างกรรมการ 

ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

      

8/2563 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563  11 พฤศจิกายน 2563 

หมายเหต ุ ตารางการประชมุอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 75 

 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานเพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อ

บรษิัทฯและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

2. ส่งเสรมิและกาํกับดแูลใหค้ณะกรรมการบริษัทไดแ้สดงบทบาทและความรบัผิดชอบในหนา้ท่ีอย่างเต็มท่ี โปร่งใส

และสรา้งสรรคโ์ดยคาํนึงถึงประโยชนข์องบรษิัทฯเป็นสาํคญั รวมถงึจดัใหม้ีจาํนวนครัง้ในการประชมุท่ีเพียงพอต่อการกาํกบัดแูล

ติดตามผล ส่งเสรมิใหก้รรมการไดม้ีการรว่มอภิปรายตัง้คาํถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆระหว่างการประชมุ  

3. ดแูล ติดตามผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีกาํหนดไว ้

4. สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการธุรกิจและปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพสงูสดุภายใตก้รอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกาํกับดูแลเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจ

ของบรษิัทฯตลอดจนส่งเสรมิใหม้ีการพฒันาทกัษะและความชาํนาญอย่างต่อเน่ือง 
 

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 หมายเหต ุ กรรมการตรวจสอบลาํดบัท่ี 2-4  เป็นผูม้ีความรูป้ระสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน 
 

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้
 

รายชื่อ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1. นายสรุชยั  ชมภไูพสร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

2. นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

3. นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบดิ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

 

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้
 

 

  

  

  

 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการตรวจสอบ 

4. นางธิติญา  ทวีธรรมสถติย ์

    (ชื่อ-นามสกลุเดิม :  นางธิติญา  พงศพ์นัธุว์ฒันา) 

กรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายปรีชา  บณุยกิดา ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2. นางธิติญา  ทวีธรรมสถติย ์

    (ชื่อ-นามสกลุเดิม :  นางธิติญา  พงศพ์นัธุว์ฒันา) 

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย กรรมการบรหิารความเส่ียง 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 
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8.1.5 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีคณะกรรมการบรหิาร จาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้
 

 

 
 
 
 
 
สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2562 
 

รายชื่อ 

การประชุมคณะกรรมการ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ 

กาํหนด 
คา่ตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

กรรมการ 

บริหาร 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง 6/6 4/4 - - - 

2. นายสรุชัย ชมภไูพสร 6/6 4/4 2/2 - - 

3. นายปรีชา บณุยกิดา 5/6 3/4 2/2 4/4 - 

4. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์

    (ช่ือ-นามสกลุเดิม :  

    นางธิติญา  พงศพ์นัธุว์ฒันา) 

6/6 4/4 - 4/4 - 

     

     
5. นายชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา/3 2/3 - - - - 

6. นายจกัรพงษ์ จักราจุฑาธิบด์ิ 5/6 - 2/2 - 7/7 

7. นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ 5/6 - - - 7/7 

8. นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย 5/6 - - 4/4 7/7 

9. นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ 5/6 - - - 7/7 
 

หมายเหตุ /1 กรณีกรรมการมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามขอ้มูลที่ปรากฏดงัตาราง                
ขา้งตน้ เนื่องจากมีเหตจุาํเป็น กรรมการที่มิไดเ้ข ํา้รว่มประชมุจะไดแ้จง้ ลาการประชมุลว่งหนํา้ทกุครัง้   

 /2 มีการประชมุระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบดิ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย กรรมการบรหิาร 

3. นางสาวพิมพอ์มุา  จกัราจฑุาธิบดิ์ กรรมการบรหิาร 

4. นางสาวกมลรตัน ์ มงคลครุธ กรรมการบรหิาร 
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8.2 คณะผู้บริหาร  

(ตามคาํนิยามผูบ้ริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศ

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม))  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ มีจาํนวน 8 ท่าน/1 ประกอบดว้ย 

 

รายชื่อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

3. นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิาร 

4. นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานขาย 

5. นายธีรภทัร ์เพ็ชรโปรี รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบญัช ี

6. นายบรรพต ชวาลกร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการลงทนุ 

7. นายสมบตัิ กติติบนัเทิงกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. นางสาวสธุานชุ สธีุรวฒันานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานคอนเทนต ์

หมายเหต:ุ * ผูบ้ริหาร หมายความว่า ผูจ้ัดการ หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผูจ้ัดการลงมา ผูซ้ึ่งดาํรง
ตาํแหน่งเทียบเท่ากับผูด้าํรงตาํแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า ทัง้นี ้รายละเอียดของผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 /1 มีผูบ้ริหาร 1 รายลาออกระหว่างปี ไดแ้ก่ นายปิยลกัษณ ์รกัประทานพร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด โดยมี
ผลตัง้แต่วนัที่ 26 มีนาคม 2562 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 

1. กาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์กลยทุธ ์และแผนธุรกิจ และงบประมาณรว่มกบัคณะกรรมการบรษิัท 

2. กาํกบัดแูล บรหิาร จดัการ และปฏิบตัิงานประจาํตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชนข์องบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์กลยทุธ ์แผนธุรกิจ และงบประมาณตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และ/

หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีคณะกรรมการกาํหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ 

งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณ ะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ 

4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้การดาํเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเส่ียงของ           

บรษิัทฯ เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

5. กาํกบัดแูลการบรหิารจดัการดา้นการเงิน การตลาด ทรพัยากรบคุคล และดา้นการปฏิบตัิงานอ่ืนๆ โดยรวมเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ 

6. เจรจาและเขา้ทาํสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเป็นธุรกิจปกติของบรษิัทฯ (เช่น การลงทนุในสินคา้และทรพัยสิ์น

อ่ืนๆตามงบประมาณการลงทนุหรืองบประมาณอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท การเก็บสินคา้คงคลงั หรือการขาย

สินค้า) ภายในกําหนดวงเงินของธุรกรรมตามท่ีกําหนดในตารางอาํนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัท 

7. สั่งการ ออกระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทึกภายในสาํหรบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายของบรษิัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัทฯ รวมทัง้รกัษาระเบียบอนัดีงามภายในองคก์ร 

8. ควบคมุดแูลการดาํเนินกิจการ และ/หรือบรหิารงานประจาํวนัของบรษิัทฯ 
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9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพ่ือให้มีผล

ประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรบัปรุงและพัฒนาใหม้ีผล

ประกอบการท่ีดีขึน้ 

10. พฒันาองคก์รใหม้ีผลการดาํเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรบัปรุงพฒันาอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง

เพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืน 

11. ศกึษาโอกาสในการลงทนุในโครงการใหม่ๆ ท่ีดี โดยทาํการศึกษาทางดา้นเทคนิคและดา้นการเงินอย่างเหมาะสม

และครบถว้นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

12. พิจารณาอนมุตัิการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาํเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ

ของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี ้ภายใตบ้ังคับของหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

รวมถึงตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวม

ตลอดจนตารางกาํหนดอาํนาจอนมุตัิ (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

13. พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการของบริษัทฯ เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษา

กฎหมาย ผูป้ระเมนิราคาอิสระ เป็นตน้ 

14. มอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงานท่ีกาํหนดในนามของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร ทัง้นี ้การมอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอาํนาจท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ

มอบอาํนาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใต้

ขอบเขตของหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารจะตอ้งไม่เป็นการมอบอาํนาจช่วงหรือมอบหมายท่ีทาํให้

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารหรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจใดๆ ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือความขดัแยง้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กบั

บรษิัทฯ สามารถอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าวได ้ในกรณีนี ้ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารจะไม่มีอาํนาจในการอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าว โดย

ตอ้งเสนอธุรกรรมดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ 

เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัทฯ และมีหลกัเกณฑเ์ดยีวกบัการทาํรายการกบับคุคลภายนอก (Arm'sLength)  
15. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิัท 

 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ(Managing Director) 

1. ดาํเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ

บรษิัท และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร 

2. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและรบัมาปฏิบัติ 

บรหิารจดัการ เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

3. จัดทาํนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัท 

4. ควบคมุดแูลการดาํเนินกิจการ และ/หรือบรหิารงานประจาํวนัของบรษิัทฯ 

5. บริหารจดัการงานทุกๆ ดา้น ตามวิสยัทัศน ์พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ ์แผนธุรกิจ และงบประมาณ ท่ีไดร้บัอนุมัติ

จากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร 

6. พิจารณาอนมุตัิการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาํเนินงานท่ีเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ

ของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่ วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ภายใตบ้ังคับของหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

รวมถึงตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวม

ตลอดจนตารางกาํหนดอาํนาจอนมุตัิ (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 
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7. เป็นผูก้าํกับให้มีการปฏิบัติงานให้ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บังคับการทาํงานของบริษัทฯ หากมีขอ้สงสัยให้เป็น 

ผูว้ินิจฉยั หากมีเหตผุลความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขระเบียบใหเ้สนอคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 

8. มีอาํนาจในการออกคาํสั่ง กาํหนดหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และวิธีปฏิบตัิงานตามความเหมาะสม 

9. ดูแลใหบุ้คลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง 

10. พฒันาองคก์รใหม้ีผลการดาํเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรบัปรุงพฒันาอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง

เพ่ือใหอ้งคก์รมกีารเติบโตอย่างยั่งยืน 

11. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคมุเพ่ือใหม้ีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และรายงานผลการดาํเนินงานโดยรวมของบรษิัทฯ 

ต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรบัปรุงและพฒันาใหม้ีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

12. กรรมการผูจ้ดัการของบรษิัทฯ มีหนา้ท่ีติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อยและ/หรือ

บรษิัทรว่มท่ีบรษิัทฯ เขา้ไปลงทนุ เพ่ือใหม้ีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส รวมถึงหา

โอกาสปรบัปรุงและพฒันาใหม้ีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

13. ศกึษาโอกาสในการลงทนุในโครงการใหม่ๆ ท่ีดี โดยทาํการศึกษาทางดา้นเทคนิคและดา้นการเงินอย่างเหมาะสม

และครบถว้นเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

14. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ

บรหิาร 

15. มอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคล  หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงานท่ีกาํหนดในนามของกรรมการ

ผูจ้ดัการ ทัง้นี ้การมอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอาํนาจท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบ

อาํนาจของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบหมายภายใตข้อบเขต

ของหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไม่เป็นการมอบอาํนาจช่วงหรือมอบหมายท่ีทาํใหก้รรมการผูจ้ดัการ

หรือผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจใดๆ ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือความขดัแยง้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กบับรษิัทฯ สามารถอนุมตัิ

ธุรกรรมดงักล่าวได ้ในกรณีนี ้กรรมการผูจ้ดัการจะไม่มีอาํนาจในการอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าว โดยตอ้งเสนอธุรกรรมดงักล่าวให้

คณะกรรมการของบรษิัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็น

ธุรกรรมปกติของบรษิัทฯ และมีหลกัเกณฑเ์ดียวกับการทาํรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length) ซึ่งเป็นไปตามหลกัการท่ี

คณะกรรมการของบรษิัทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ 

 

การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการ 

           คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายว่าดว้ยการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบรษิัทอ่ืนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัประโยชนส์ูงสดุในการท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ สามารถ

อทิุศเวลาสาํหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ สามารถดาํรงตาํแหน่งในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด 

)มหาชน (บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มได้  

2. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืน ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคลา้ยคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่ม 

บริษัทฯ ให้นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ              

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิเห็นชอบตามลาํดบั ก่อนเขา้รบัการดาํรงตาํแหน่งนัน้ 

3. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอ่ืนใดนอกจากขอ้ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนบัรวมกนัแลว้เกิน 5 แห่ง ตอ้ง

ขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทก่อนเขา้รบัการดาํรงตาํแหน่ง 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัท ไดแ้ต่งตัง้นางสาววรศิรน์ลิน สภุาสนนัท ์เป็นเลขานกุารบริษัท นบัตัง้แต่วนัท่ี 19 กนัยายน 2559 

โดยมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. หลักทรพัย ์โดยหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทของบริษัท เจเคเอ็น                 

โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) มีดงัต่อไปนี ้

1. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ทะเบียนกรรมการ 

1.2 หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิัท 

1.3 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.  เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 

3.  เก็บรกัษาสาํเนารายงานการถือครองหลกัทรพัย ์ฉบบัท่ีกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชีของบรษิัทไดย้ื่นต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4.  ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

5.  จดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ซึง่จดัทาํโดยกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัท ใหก้บัประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแตว่นัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 

ทัง้นี ้เลขานุการบรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีขา้งตน้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้

ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติของคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทคน

ใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานกุารบรษิัทคนเดิมพน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ี และใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจ

มอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลาดงักล่าว 
ประวตัิโดยสงัเขปของเลขานกุารบรษิัท 

นางสาววริศรน์ลนิ  สุภาสนันท ์  

การศกึษา  : ปรญิญาตรีบรหิารธุรกจิ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูร : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 22/2004 

หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ท่ี 48/2004 

หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 77/2017 

หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP) รุน่ท่ี 17/2017 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอความเห็นในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกับหนา้ท่ีความ

รบัผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอา้งอิงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมตัิต่อท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2563 มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและ

กรรมการชุดย่อย ซึ่งไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการบรหิาร และมีผลจนถึงกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะอนมุตัิเปล่ียนแปลงเป็นอยา่ง

อ่ืน โดยมรีายละเอียดดงันี ้
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ลาํดับ คณะกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/เดือน) (บาท/คร้ัง) 

1 คณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ 44,000 20,625 (ไมเ่กิน 15 ครัง้ต่อปี) 

    กรรมการ 22,000 16,500 (ไมเ่กิน 15 ครัง้ต่อปี) 

2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 13,750 5,500 

    กรรมการ 11,000 5,500 

3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด ประธานกรรมการ ไม่ม ี 5,500 

  ค่าตอบแทน กรรมการ ไม่ม ี 5,500 

4 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ประธานกรรมการ ไม่ม ี 5,500 

    กรรมการ ไม่ม ี 5,500 

5 คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี

    กรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี

 
ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายช่ือกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ยงความเส่ี  
รวม 

ค่าเบีย้ 

ประชุม* 

ค่าตาํแหน่ง 

รายเดือน 

โบนัส 

กรรมการ 

ค่าเบีย้ 

ประชุม* 

ค่าตาํแหน่ง 

รายเดือน 

ค่าเบีย้ 

ประชุม* 

ค่าเบีย้ 

ประชุม* 
 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 121,875 512,667 300,000 21,500 160,208 - - 1,116,250 

2. นายสรุชยั ชมภไูพสร 97,500 256,333 200,000 21,500 128,167 10,500 - 714,000 

3. นายปรีชา บณุยกิดา 82,500 256,333 200,000 16,500 128,167 10,500 21,500 715,500 

4. นางสาวธิติญา ทวธีรรมสถิตย์/1 97,500 256,333 200,000 21,500 128,167 - 21,500 725,000 

5. นายชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา/2 33,000 103,613 - - - - - 136,613 

6. นายจกัรพงษ ์จกัราจุฑาธิบดิ์  81,000 256,333 160,000 - - 10,500 - 507,833 

7. นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย 81,000 256,333 160,000 - - - 21,500 518,833 

8. นางสาวพิมพอ์มุา 

    จกัราจฑุาธิบดิ์  

81,000 256,333 160,000 - - - - 497,333 

9. นางสาวกมลรตัน ์ มงคลครุธ/3 81,000 256,333 120,000 - - - - 457,333 

รวม 756,375 2,410,613 1,500,000 81,000 544,708 31,500 64,500 5,388,696 

หมายเหต ุ * ค่าเบีย้ประชมุจ่ายเป็นรายครัง้ และเฉพาะท่ีมีการเขา้รว่มประชมุ 

 /1  ช่ือ- นามสกลุเดิม คือ นางธิติญา  พงศพ์นัธุว์ฒันา 

 /2  ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2562 

เมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 โดยดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งแทน 

 /3 ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการเขา้ใหม่ ตามมตทิี่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2561 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561  
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(ข) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ในปี 2562 บรษิัทฯ จดัทาํประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการ ในวงเงนิความคุม้ครอง 150,000,000 บาท                 

ค่าเบีย้ประกนัภยั 172,281 บาท (สิน้สดุความคุม้ครองวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 เวลา 00.01 น.) 

 

8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร  

 นโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดก้าหนดไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม

และสงูเพียงพอท่ีจะดแูลรกัษาผูบ้รหิารท่ีมีคณุสมบตัิท่ีตอ้งการไวไ้ด ้ 

 (ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

สําหรับปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร เป็นจํานวนเงินทั้งสิ ้น 

28,912,250 บาท 34,948,940 บาท และ 42,966,277 บาท ตามลาํดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ 

เงนิเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม ค่าตอบแทนความสาํเรจ็ของงาน และอ่ืนๆ โดย

สรุปไดด้งันี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี  จาํนวนผู้บริหาร )นค(  ค่าตอบแทน )ล้านบาท(  

เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  

ค่าตอบแทนความสาํเรจ็ของงาน 

(ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัท)  

ปี 2560 5 28.91 

ปี 2561 9 34.95 

ปี 2562 9 41.21 

 

 (ข) ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่มี - 

 

8.5 บุคลากร  

8.5.1 จาํนวนพนักงาน  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บรษิัทฯ และบริษัทย่อย มีพนกังาน

จาํนวนทัง้สิน้ 76 คน 92 คน และ 103 คน ตามลาํดบั โดยแบ่งตามสายงานหลกั ไดด้งันี ้

ฝ่ายงาน 

 

จาํนวน (คน) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

สายงานบรหิาร (ผูบ้รหิาร) 6 10 11 

 

 

สายงานอาํนวยการ 15 16 13 

สายงานระบบปฏิบตัิการ 31 39 49 

สายงานบญัชีและการเงิน 13 15 15 

สายงานขายและการตลาด 11 12 15 

รวม 76 92 103 
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8.5.2 ค่าตอบแทนของพนักงาน  

(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 สาํหรบัปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน ดงันี ้

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 

เงินเดือน เบีย้เลีย้ง โบนสั  

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  

เงินประกนัสงัคม และสวสัดกิารอ่ืนๆ 

37,043,980 49,374,282 81,729,268 

 

(ข) ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

 

เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ัดตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพเมื่อวันท่ี 11  กุมภาพันธ์  2557 ภายใตก้ารจัดการของ

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือ

จูงใจใหพ้นกังานทาํงานกับบรษิัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนกังานในอตัราขัน้ตํ่ารอ้ยละ 5 ของ

เงินเดือน หรือสามารถเลือกอตัราเงนิสะสมเพ่ิมไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินอตัราเงนิสมทบท่ีบริษัทสมทบให ้อีกส่วนหน่ึงเป็นเงินสมทบจาก

บรษิัทโดยอา้งอิงอายกุารเขา้เป็นสมาชิกกองทนุของพนกังานเป็นเกณฑ ์ 

ปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จํานวน 9 รายเป็นเงินทั้งสิน้ 

1,714,500 บาท จ่ายเงินกองทุนสาํรองเลีย้งชีพใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิน้ 635,396 บาท และจ่ายเงินกองทุน

สาํรองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทย่อย เป็นเงินทัง้สิน้ 80,028 บาท 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่าํคัญในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  

บรษิัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

 

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  

บรษิัทฯ ถือว่าทรพัยากรบคุคลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัและมีคุณค่ายิ่ง ในการขบัเคล่ือนการดาํเนินธุรกิจ จึงใหค้วามสาํคญั

ต่อการพฒันาบุคลากร โดยส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเน่ือง โดยการเพ่ิมพูนความรู ้ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะการทาํงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จตาม

เป้าหมาย รวมทัง้ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมใหก้ับบคุลากรตามตาํแหน่งงาน รวมถึงการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร และเพ่ิม

ขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานใหก้ับผูป้ฏิบตัิงานทุกระดบัตามตาํแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมใหก้ารบริหารทรพัยากร

บคุคลเกิดความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีความสขุ  

บริษัทฯไดจ้ัดให้มีการฝึกอบรมขึน้ภายในบริษัทฯโดยเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์รวมถึงส่ง

พนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมจากสถาบนัภายนอกดว้ยโดยในระหว่างปี 2562 บรษิัทฯไดจ้ดัใหม้ีการอบรมทัง้ในส่วนท่ีเป็นการจดั

อบรมภายในและเขา้รว่มอบรมจากสถาบนัภายนอกใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานจาํนวน 22 หลกัสตูร เฉล่ีย 38 ชั่วโมง/คน/ปี 
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9.  การกาํกบัดูแลกิจการ 

9.1 การกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรพัยฯ์") โดยตระหนักถึงความสาํคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นและ 

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส รวมถึงคณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ีและการปฏิบตัิ

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดใหม้ีการจดัทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการครัง้แรกเมื่อปี 2559 ก่อนการแปร

สภาพเป็นบรษิัทจาํกดัมหาชน และจดัใหม้ีการทบทวนเป็นประจาํทกุปี เพ่ือใหม้ีความเป็นปัจจบุนัเหมาะสมกบัภาวการณแ์ละ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจรวมทั้งสอดคลอ้งกับแนวทางท่ีตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกาํกับดูแลต่างๆ

กาํหนดขึน้เพ่ิมเติมซึ่งเป็นการยกระดบัแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

และจากการท่ีบริษัทฯยึดมั่นในการนาํหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีมาใชใ้นการบรหิารและดาํเนินงานของบริษัทฯ

เป็นผลใหบ้รษิัทฯไดร้บัการประเมินจากองคก์รต่างๆดงันี ้

• การประเมินการกาํกับดูแลกจิการของบริษัทจดทะเบียนประจาํปี 2562 

ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรพัย ์(Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมนิผลโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) บรษิัทฯ ไดร้บัการ

ประเมินผลในระดบั “ดีเลิศ หรือ 5 ดาว”  (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90 - 100 คะแนน) พฒันาขึน้มาจากการประเมินผลประจาํปี 

2561 ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัการประเมินผลในระดบั “ดีมาก หรือ 4 ดาว” (มีคะแนนอยู่ในช่วง 80-89 คะแนน) 

• การประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

จากการประเมินคุณภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมิน

โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย (Thai Investors Association) บรษิัทฯ ได ้100 คะแนนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 

 

ทั้งนี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาทบทวนและสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายในปี 2562 แลว้ โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

5 หมวดดงันี ้

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก โดยบริษัทฯ ดาํเนินการให้มั่นใจได้ว่า  

ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิพืน้ฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างครบถว้น เช่น (1) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ (2) สิทธิในการมีส่วน

แบ่งกาํไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือเว็บไซต์

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด (4) สิทธิในการเขา้รว่มประชมุเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้

หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผลการเพ่ิมทนุและออก

หุน้ใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตัง้คาํถามต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเร่ืองอ่ืนใดท่ี

นาํเสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาและอนมุตั ิ

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทยงัส่งเสรมิและกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิผูถื้อหุน้ดงัต่อไปนี ้

(1)  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ 

(ก) คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขั้นพืน้ฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซือ้ขาย

หรือโอนหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วม
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ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั

หรือหนงัสือบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

(ข) คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูถื้อหุน้ใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือ

คดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สิทธิในการส่งคาํถามต่อท่ีประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ

ตัง้คาํถามต่อท่ีประชมุ เป็นตน้ 

(ค) คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีในการงดเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจาํกดัสิทธิ หรือการ

ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศของบรษิัทฯ ท่ีตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดต่างๆ และการเขา้ประชมุผูถื้อ

หุน้ เช่น ไม่นาํเสนอเอกสารท่ีมีขอ้มลูสาํคญัเพ่ิมเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดย

ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 

(ง) คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิต่างๆ เช่น การใหข้อ้มูล

สาํคญัท่ีเป็นปัจจบุนัผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เป็นตน้ 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และ

เสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยประกาศข่าว

ผ่านทางเว็บไซดต์ลาดหลักทรพัยฯ์ และบนเว็บไซดข์องบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุน้เสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็น

กรรมการแต่อย่างใด 

(2)  การเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

(ก) บริษัทฯ มีนโยบายใหข้อ้มลูเก่ียวกับ วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มูล

ทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้อย่างเพียงพอและทันเวลาสาํหรบั

การประชุมผูถื้อหุน้ในแต่ละครัง้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาขอ้มลูก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้

ก่อนการประชมุผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ โดยมีขอ้มลูเหมือนกบัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารท่ีบรษิัทฯ จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 

(ข) หลงัการประชมุผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ บรษิัทฯ จะรวบรวมเนือ้หาการประชมุซึ่งประกอบดว้ย รายละเอียด

วาระการประชุม มติท่ีประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาํถามและความเห็นของผูถื้อหุน้ จดัทาํเป็น “รายงานการประชุม

ผูถื้อหุน้” เผยแพรข่ึน้เว็บไซตข์องบรษิัทฯ รวมถึงส่งรายงานการประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัจาก

วนัประชุม โดยดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์("สํานักงาน 

ก.ล.ต.") และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ค) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และไม่จาํกัดสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจดัใหม้ีการ

เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้ และบริษัทฯ จะไม่นาํเสนอเอกสารท่ีมีขอ้มลูสาํคัญเพ่ิมเติม

ระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทฯ จะไม่เพ่ิมวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ล่วงหนา้ 

(ง) บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศท่ีเป็นขอ้มลูปัจจบุนัผ่านทางเว็บไซต์

ของบรษิัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจดัประชุมผูถื้อหุน้ 2 ครัง้ คือ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี 25 

เมษายน 2561 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 24 กันยายน 2561 ซึ่งบรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญ

ประชมุและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมบนเว็บไซดข์องบรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ 30 วนั และไดม้ีการแจง้ข่าวผ่านตลาด

เว็บไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างการประชมุ ไม่มีการเพ่ิมเติมวาระ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดย
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ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ รวมถึงไดม้ีการจดัทาํรายงานการประชมุเผยแพรข่ึน้เว็บไซตข์องบริษัทฯ และส่งรายงานการ

ประชมุดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 

(3)  การดาํเนินการประชมุ 

(ก) บรษิัทฯ มีนโยบายอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง

เต็มท่ีในการประชมุผูถื้อหุน้และจะละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ 

(ข) บริษัทฯ จะแจง้กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใหผู้้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญ

ประชมุและในวนัประชมุผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชมุจะแจง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้

ถือหุ้นทราบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และไดม้ีการบนัทึกการแจง้กฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนการออกเสียงลงมติดงักล่าวลงในรายงาน

การประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

(ค) บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุหรือเก่ียวขอ้งกบับรษิัท

ฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามท่ีประชุมในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีการบันทึก 

ขอ้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุหรือเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ รวมทัง้คาํชีแ้จง

ของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูบ้รหิารลงในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

(ง) คณะกรรมการบรษิัท เล็งเห็นความสาํคญัของการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี และเคารพสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ จึงสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

การประชมุผูถื้อหุน้ทุกครัง้ในปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้ริ่มประชุมในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจดัใหม้ีการ

ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 1.5 ชั่วโมง ใชร้ะบบลงทะเบียนท่ีมีความทนัสมยั เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ทุกราย และก่อนเขา้สู่วาระการประชุมไดใ้หม้ีการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนโดยบรษิัทฯไดแ้สดงขัน้ตอนการนับ

คะแนนและแสดงสรุปผลคะแนนทกุวาระอย่างชดัเจนในหอ้งประชมุ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุภายหลงัจาก

เริ่มการประชมุแลว้มีสิทธิลงคะแนนในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ บรษิัทฯ ไดจ้ดัสรรเวลาในการประชุม

อย่างเพียงพอและโปร่งใสโดยเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตัง้คาํถามในท่ี

ประชุมก่อนการลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมในแต่ละวาระ และภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ผูบ้ริหารบริษัทฯ จะอยู่

ตอบคาํถามปลีกย่อยจากผูถื้อหุน้รายย่อยจนเป็นท่ีพอใจของผูถื้อหุน้ทกุราย นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกประเด็น

คาํถามคาํตอบท่ีสาํคญัใหค้รบถว้นรวมถึงการบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนวิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบ

ก่อนการประชุมบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาการประชุมพรอ้มเหตุผลบันทึกมติและจาํนวน

คะแนนเสียงในแต่ละวาระใหถู้กตอ้งครบถว้นไวใ้นรายงานการประชุมซึ่งไดเ้ผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

เว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบไดต้ลอดจนใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุสามารถรบัทราบไดด้ว้ย 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และ 

ผูถื้อหุน้รายย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามหลกัการดงัต่อไปนี ้

(ก) ดาํเนินการประชุมตามลาํดับวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และผู้บริหารท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 

จะไม่นาํเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีไม่จาํเป็นต่อท่ีประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมท่ีผู้ถือหุ้นตอ้งใช้เวลาใน

การศกึษาอย่างเพียงพอก่อนการตดัสินใจ 

(ข) อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ 

บริษัทฯ โดยส่งประวตัิและหนงัสือยินยอมของบคุคลดงักล่าวไปยงัประธานกรรมการบรษิัท ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบียบ และ

ขัน้ตอนท่ีบรษิัทฯ กาํหนด 
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(ค) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถกาํหนดทิศ

ทางการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบ

มอบฉนัทะเฉพาะสาํหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(ง) นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

แต่มีความประสงคจ์ะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและ

ลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้

(จ) ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระการประชมุท่ีสาํคญั เช่น รายการระหว่างกนัการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัสาํคญั 

(ฉ) คณะกรรมการบรษิัท มีนโยบายสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ และเสนอบคุคล

เพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ ตัง้แต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศข่าวผ่านทาง 

เว็บไซดต์ลาดหลกัทรพัยฯ์ และบนเว็บไซดข์องบรษิัทฯ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่

อย่างใด  จดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก แบบ ข ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และในเว็บไซดข์องบริษัทฯ และหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสาํหรบั custodian) ไวใ้นเว็บไซดข์องบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมถึงมีบรกิารอากร

แสตมป์ ณ บรเิวณจุดลงทะเบียน  จดัทาํบตัรลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง มอบใหผู้ถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะ ณ จุดลงทะเบียน เพ่ือใชใ้นการลงความเห็น ในวาระการเลือกตัง้กรรมการไดแ้ยกเร่ืองใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออก

เสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของบทบาทของผู้มีส่วนไดเ้สียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง 

ผูถื้อหุ้นลูกคา้ คู่คา้ สาธารณะและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํนโยบายและ

หลกัเกณฑใ์น การปฏิบตัิกบักลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรม

ทางธุรกิจของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  พนกังาน 

บริษัทฯ ใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้

ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯ กาํหนด และมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัคาํนึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นสาํคญั และเปิดโอกาสใหพ้นักงานรอ้งเรียนกรณีพนักงานไม่ไดร้บัความเป็นธรรม

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตูร้บัความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบุคคลท่ีรบัเร่ือง เป็นตน้ บริษัทฯ มีหนา้ท่ีดูแล               

จดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการทาํงานอย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ จะมี

การตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชนพ์นกังานใหอ้ยู่ในมาตรฐานของอตุสาหกรรม และยงัถือเป็นนโยบาย

ของบรษิทัฯ ในการพฒันาความรูข้องพนกังานท่ีจาํเป็นสาํหรบัการประกอบและดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพทัง้องคก์ร 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษัท ตระหนักถึงความสาํคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของ

พนกังาน เพ่ือใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง โดยใหค้วามสาํคญัควบคู่ไปกับการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีของพนกังาน 

ดงันี้ ้

• มุ่งมั่นพฒันาการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหส้อดคลอ้งกับ

กฎหมาย มาตรฐานสากล และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีนาํมาประยุกตเ์พ่ือสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในท่ีทาํงาน โดยบริษัทฯ
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ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน และถือเป็นหน้าท่ีรบัผิดชอบของพนักงานทุกคนท่ีจะสรา้งสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานท่ีดีรว่มกนั 

• บริษัทฯ พรอ้มสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคลากรให้มีความรูแ้ละสรา้ง

จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ในปีท่ีผ่านมา บรษิัทฯ สนบัสนนุส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานทกุระดบัชัน้อย่างต่อเน่ือง

อาทิ การจดัอบรมพนกังานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ทัง้ในส่วนของความรูเ้ฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความรูพื้น้ฐานในการ

ทาํงานทั่ วไป บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน โดยมีการประเมินผลการทาํงานประจาํปี  

นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัไดจ้ดัใหม้ีสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน เพ่ือเป็นสวสัดิการและส่งเสริมความสามคัคี

ในองคก์ร อาทิ จัดเลีย้งอาหาร 3 มือ้ จัดบริการรถรบัส่งพนักงาน กิจกรรมเลีย้งสังสรรคป์ระจาํปี จัดใหม้ีสวสัดิการกองทุน

ประกันสังคม กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ และสาํหรบัพนกังานท่ีมีอายุงาน 1 ปีขึน้ไป บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีประกันชีวิตและประกัน

สขุภาพแบบกลุ่ม วนัหยดุพกัผ่อนประจาํปี การตรวจสขุภาพประจาํปี เป็นตน้  

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการดูแลให้เกิดสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานเพ่ือสุขอนามัยและความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงาน เช่น จดัใหม้ีพืน้ท่ีสูบบุหร่ีเฉพาะ จัดใหม้ีพืน้ท่ีผ่อนคลายระหว่างวัน ณ บริเวณ

หอ้งอาหารของบริษัทฯ จดัใหม้ีการอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ เป็นตน้ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาไม่พบอุบตัิเหตุ

หรือการเจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงาน 

(2)  ลกูคา้ 

บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือในระยะยาวกบัลกูคา้ โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์

สจุรติความเชื่อถือและไวว้างใจซึ่งกันและกัน บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีในการสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้ับลกูคา้ของบริษัทฯ ดว้ย

การรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสาํคัญต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนปฏิบตัิตามมาตรการตามนโยบายนี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริการ 

ท่ีดี มีคณุภาพ บรษิัทฯ จะปฏิบตัิงานและดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัจรยิธรรม 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดม้ีการการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือกับลกูคา้อย่างต่อเน่ือง และจากการท่ีบรษิัทฯ 

เป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการบริหารจดัการลิขสิทธ์ิคอนเทนต ์ดงันัน้ ความสมัพนัธร์ะหว่างบริษัทฯ กับลกูคา้ จึงมิใช่เป็นเพียงผูข้าย 

กบัลกูคา้ เท่านัน้ แต่บรษิัทฯ จะใหค้วามสนบัสนนุรว่มมือกบัลกูคา้อย่างเต็มท่ี อาทิ การจดักิจกรรมทางการตลาดรว่มกนั รวม

ไปถึงนาํเสนอลิขสิทธิ์คอนเทนตท่ี์เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายของลกูคา้ เป็นตน้ 

(3)  เจา้หนี ้

บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตามสญัญาและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั บริหารเงินกูย้ืมใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคก์ารใช ้ควบคุมใหก้ารชาํระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ใหก้ับเจา้หนีเ้งินกูย้ืมทุกประเภทครบถว้นตามกาํหนดเวลา               

มีความรบัผิดชอบในหลกัประกนัต่างๆ เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัเจา้หนี ้ มีการบริหารงานเพ่ือใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะทาง

การเงินและความสามารถในการชาํระหนีท่ี้ดีของบริษัทฯ หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาท่ีตกลงกันไว ้

หรือเกิดการผิดนดัชาํระหนี ้บรษิัทฯ จะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนั 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาท่ีตกลงกันไว ้หรือเกิดการผิดนัด          

ชาํระหนีแ้ต่อย่างใด 
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(4)  คู่คา้ 

บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และมีความเท่าเทียมกัน เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า การประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชนท์ั้งสองฝ่าย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่คา้ในระยะยาวกับ

บริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะเลือกทาํธุรกิจกับคู่คา้จากเงื่อนไขต่างๆ เช่น เงื่อนไขดา้นราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกัน

ส่ิงแวดลอ้ม ความเชี่ยวชาญดา้นเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไวว้างใจ และยึดมั่นในส่ิงท่ีถกูตอ้ง 

(5)  ผูถื้อหุน้ หรือผูล้งทนุ 

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และจัดให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างมีนัยสาํคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้

เป็นสาํคญั และรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ในการประกอบธุรกิจดว้ยความยึดมั่นในส่ิงท่ีถกูตอ้ง โปรง่ใส และเป็นธรรม 

บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีในการงดเวน้การกระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจาํกดัสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิพืน้ฐาน

ของผูถื้อหุน้เช่น (1) สิทธิในการซือ้ขาย หรือโอนหุน้ (2) สิทธิในการไดร้บัเงินปันผลของบริษัทฯ (3) สิทธิในการไดร้บัขอ้มูล

ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ (4) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจ่ายเงิน

ปันผล การจดัสรรผลกาํไรของบริษทัฯ การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัทฯ หรือหนงัสือบริคณหส์นธิ การเพ่ิมทนุและออก

หุน้ใหม ่และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุม 

ผูถื้อหุน้ เช่น ไม่นาํเสนอเอกสารท่ีมีขอ้มลูสาํคญัเพ่ิมเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญั

โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ไดแ้ก่ 

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สิทธิในการส่ง

คาํถามตอ่ท่ีประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้คาํถามต่อท่ีประชมุ เป็นตน้ 

บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการงดเวน้การกระทาํใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจาํกัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีต้องเปิดเผยตามข้อกาํหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น  

ไม่นาํเสนอเอกสารท่ีมีขอ้มลูสาํคญัเพ่ิมเติมอย่างกะทนัหนั ไม่เพ่ิมวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 

(6)  ชมุชน 

บริษัทฯ และพนักงานจะยึดมั่นปฏิบัติตนในการดาํเนินธุรกิจ อย่างรบัผิดชอบ และเป็นประโยชนแ์ก่สังคม

และชุมชน และมีหนา้ท่ีประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ใกลเ้คียงดว้ยความเป็นมิตร ใหค้วามช่วยเหลือ และสนับสนุน

พฒันาชมุชนใหม้ีความเป็นอยู่ท่ีด ีตลอดจนรบัผิดชอบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกนั  

(7)  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้กําหนดไว้ และบริษัทฯ 

จะสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่างๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ จะยึดมั่นในการใหบ้ริการ

และจาํหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑท่ี์ดี มีคณุภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย 

(8)  ดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญา  

บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา เคารพสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น โดย

ไม่ละเมิดหรือไม่สนบัสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น และ

ปกป้องสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธิ์ของบรษิัทฯ    
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บริษัทฯ ได้จัดให้มี ช่องทางรับข้อร้องเรียน  และ/ห รือแสดงความคิด เห็น โดยสามารถส่งอีเมล ์

ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงท่ี เมนู Contact us ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทได้

กาํหนดให้มีการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแสโดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยใน

เบือ้งตน้เลขานกุารบรษิัทจะทาํการรวบรวมสรุปเร่ืองดงักล่าวแลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาพิสจูนห์า

ขอ้เท็จจรงิ หากพบว่าเป็นขอ้มลูท่ีกระทบต่อบรษิัทฯ จะตอ้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท พิจารณาต่อไป 
 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูล 

ทางการเงิน และข้อมูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรพัย์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนไดเ้สีย  

อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่างๆ ของตลาดหลักทรพัยฯ์ หรือสาํนักงาน ก.ล.ต. เพ่ือใหทุ้กฝ่าย 

มี โอกาสได้รับข้อมูลอย่าง เท่าเทียมกัน  โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ของบริษั ทฯ ท่ี  เว็บ ไซต์ : 

www.jknglobal.com 

บรษิัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคต และเพ่ือพิจารณา

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

บรษิัทฯ จะดาํเนินการใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ แลว้แต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจท่ี

คล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมีการทาํรายการระหว่างกันโดย

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีมีผลประโยชนอ่ื์นท่ีอาจขดัแยง้กับผลประโยชนท่ี์ดี

ท่ีสุดของบริษัทฯ แลว้แต่กรณีจะตอ้งรายงานต่อบริษัทฯ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่เขา้ไปถือหุ้น         

บรษิัทฯ ท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินงานคลา้ยคลงึกบับรษิัทฯ เพ่ือใหบ้รษิัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการ

ถือหุน้ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ ยังให้ความสาํคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดจ้ัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมีการ

ตรวจสอบเป็นระยะและจดัทาํรายงานส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 
 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยคาํนึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีสาํคัญ ซึ่งรวมถึง 

ความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

(1)  โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิัทฯ 

(ก) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนดจาํนวนกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

ทัง้นีก้รรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกตัง้ใหมจ่ากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ได ้

(ข) กรรมการบรษิัท จะตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(ค) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ 

ไม่นอ้ยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบรษิัทฯ จะตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 

ซึ่งมีความเขม้งวดไม่นอ้ยกว่าคณุสมบตัิท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด 

(ง) บริษัทฯ มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ย่าง

ชดัเจนโดยกาํหนดใหป้ระธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํกับ

ดแูลปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ และหนา้ท่ีในการบรหิารการปฏิบตัิงานบรษิัทฯ 

http://www.jknglobal.com/
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(จ) บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าท่ีรายงานข้อมูลการเป็น

กรรมการผูบ้ริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกัดอ่ืน การเป็นหุน้ส่วนผูจ้ัดการในห้างหุน้ส่วน

สามญั หรือการเป็นหุน้ส่วนจาํพวกจาํกัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัดความรบัผิด ใหบ้ริษัทฯ ทราบตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 
(ฉ) บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะแต่งตัง้ เลขานุการบริษัท เพ่ือทาํหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และ 

ทาํหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(2)  คณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัทฯ 

คณ ะกรรมการบริษัท  ได้แต่ งตั้งกรรมการจํานวนห น่ึงจากคณ ะกรรมการบริษั ท เป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือทาํหนา้ท่ีพิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเช่นเดียวกับ

คณะกรรมการบรษิัท และมีหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและคณะกรรมการบรหิาร 

(ก)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งรวมถึงหนา้ท่ีในการสอบทาน

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคดัเลือกและเลิกจางผูส้อบบัญชี การ

เปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ และการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นตน้ ตามท่ีปรากฏในขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี 

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งรวมถึงหนา้ท่ีคดัเลือกบคุคลท่ี

สมควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร โดยใหม้ีการกาํหนดหลกัเกณฑห์รือ

วิธีการสรรหาและคดัเลือกอย่างมีหลกัเกณฑแ์ละความโปรง่ใส เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุ

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ พิจารณาแนวทาง และกาํหนดคา่ตอบแทน ใหแ้ก่กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารโดยใหม้ี

การกาํหนดหลกัเกณฑ ์หรือวิธีการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผลเพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ เป็นตน้ ทัง้นี ้ตามท่ีปรากฏในขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(ค)  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

เพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงหนา้ท่ีในการกาํหนด

นโยบายกลยุทธใ์นการจดัการและกรอบการบริหารความเส่ียงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทติดตามเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ามี

การประเมินความเส่ียงและผลกระทบรวมทัง้การจดัการความเส่ียงในระดบัองคก์รของบรษิัทฯมีความเพียงพอเหมาะสมและ

ทนัต่อสถานการณ ์

(ง)  คณะกรรมการบรหิาร 

เพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทซึ่งรวมถึงหนา้ท่ีบรหิารจดัการและ

ควบคมุกิจการของบริษัทฯบรหิารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติธุระและงานบรหิารของบรษิัทฯกลั่นกรองและ

กําหนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณโครงสรา้งการบริหารงานและอาํนาจการบริหารต่างๆของบริษัทฯการกําหนด

หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณา

และอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบรวมตลอดถึงการตรวจและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทฯตามท่ีปรากฏใน

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารตามนโยบายคณะกรรมการบรหิาร 
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(3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองประจาํทกุปี เพ่ือประเมินผลงาน

ในปีท่ีผ่านมา และหาแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการทาํงานของคณะกรรมการในปีต่อๆ ไป 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และ

คณะกรรมการชดุย่อย ตลอดจนผูบ้รหิารระดบัสงู โดยนาํแนวทางจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม

กบัโครงสรา้งของคณะกรรมการ โดยเริ่มประเมินผลตัง้แต่การปฏิบตัิงานประจาํปี 2560 เป็นตน้มา 

(4)  การจดัทาํรายงานประจาํปี 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี การจัดทาํรายงานทางการเงินเป็นการจัดทาํตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรอง

โดยทั่วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิสมํ่าเสมอ และใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทาํ รวมทัง้

กาํหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้แูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณ ะกรรมการจํานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการ

บริหาร โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดทรพัยแ์ละประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจาํนวน 4 ท่านซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ               

ทัง้คณะ โดยมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ป ระธาน ก รรม ก ารต รวจ สอบ แ ละ

กรรมการอิสระ 

4 / 4 

2. นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 / 4 

3. นายปรีชา  บณุยกดิา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 / 4 

4. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถติย ์/1 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 / 4 

หมายเหต ุ นายสรุชยั ชมภไูพสร นายปรีชา บณุยกิดา และนางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์เป็นกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท์างดา้นบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีสอบ

ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบรษิัทฯ 

 /1   ชื่อ- นามสกลุเดิม คือ นางธิติญา  พงศพ์นัธุว์ฒันา 

โดยมีนางอมุาพร  ภเูวียงแกว้ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระของการเป็น

กรรมการบรษิัท  และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี และใหก้รรมการตรวจสอบท่ี               

พน้ตาํแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการมาแทนตาํแหน่ง เวน้แต่ 

กรณีท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือกให้กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอีก                    

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดโดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียังคงเหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ และ

ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีใชใ้นรายงานทางการเงิน 

2) สอบทานใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อย (ถา้มี)มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และประชมุรว่มกบัหวัหนา้ผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายในโดยไมม่ี

ฝ่ายจัดการอยู่ดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1ครัง้ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจาํปี อตัรากาํลงัคน และทรพัยากรท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิงานของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาํปี รวมถึง การพิจารณาอนุมัติทบทวนปรบัเปล่ียนแผนงาน

ตรวจสอบภายในส่วนท่ีมีนยัสาํคญั 

3) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

ตลาดหลักทรพัยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัทฯปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในนโยบายการควบคมุ และกลไกการกาํกบัดแูลกิจการท่ีบรษิัทฯเขา้ไปลงทนุ 

4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ เลิกจา้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 

และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว  รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือรบัทราบผลการสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และหารือ

เก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ท่ีอาจพบจากการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี 
5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รวมถึงพิจารณาขอ้กาํหนด 

และการเลิกการทาํรายการท่ีแตกต่างไปจากขอ้กาํหนดเร่ืองการเลิกการทาํรายการท่ีไดพิ้จารณาก่อนการเขา้ทาํรายการใน

สาระสาํคญั และพิจารณารายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกาํกับดูแลกิจการท่ีบริษัทฯเขา้ไปลงทุน ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิัทฯ 

6) จัดทํารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ รายงานดังกล่าว 

ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยตามท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

8) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
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9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่ าเสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

10) ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือ

การกระทาํท่ีตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

10.2 การทจุรติคอรร์ปัชั่น หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ได้ด ําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจจะรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทาํข้างต้นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต หรือตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

11) สอบทานและกาํกบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ 

12) ขอบเขต และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบดา้นอ่ืนๆ 

12.1 ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือท่ีจะกาํหนดขึน้เพ่ิมเติมในอนาคต 
12.2 ปฏิบตัิงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคาํสั่งนัน้ตอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

12.3 สอบทานนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือนาํเสนออนมุตัิจากคณะกรรมการ

บรษิัท 

12.4 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี (Self-Assessment) และนาํเสนอผล

ประเมินดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ไดแ้ก่ การแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นว่า

จาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท ซึ่งการดาํเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท การเรียกขอขอ้มูลจาก

หน่วยงานต่างๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อยประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองต่างๆ ได ้

(ข) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณ ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ท่าน 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน และมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน   

ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายสรุชยั ชมภไูพสร  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน   

2 / 2 

2. นายปรีชา บณุยกิดา กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   2 / 2 

3. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   2 / 2 

โดยมีนางสาววรศิรน์ลิน สภุาสนนัท ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
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วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง

ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท  และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม 

2) กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(1) ครบกาํหนดตามวาระ 

(2) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัทฯ 

(3) ลาออก 

(4) เสียชีวิต 

(5) คณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

(6) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

3) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้

กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแทน โดยอยู่ในตาํแหน่งเพียงเท่า

วาระของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1) กาํหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์และวิธีการ ในการสรรหาและการกาํหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชนอ่ื์นของ

กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอาํนาจในการจดัการของบรษิัทฯ 

2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นของบรษิัทฯ 

3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ  ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด แล้วนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

(ก) กรรมการ 

(ข) กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการ 

(ค) ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอาํนาจในการจดัการ 

4) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกับองคก์ร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้

สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ 

5) เสนอคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามขอ้บงัคบั 

6) ดแูลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดับสงูและผูม้ีอาํนาจในการจดัการของบริษัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายใหม้ีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้ควรไดร้บั

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายนัน้ 

7) กําหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ ํานาจในการจัดการของ 

บรษิัทฯ เพ่ือพิจารณาปรบัผลตอบแทนประจาํปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมมลูค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกับการกาํหนดค่าตอบแทนและ

เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้จดัทาํรายงานการกาํหนดค่าตอบแทน โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกับ

เป้าหมาย การดาํเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ 

ดว้ย 
9) ดาํเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
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(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบรษิัทฯ มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระ 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และมี

รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุกรรมการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายปรีชา บณุยกิดา ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 4 / 4 

2. นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถติย ์/1   กรรมการบรหิารความเส่ียง 4 / 4 

3. นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย กรรมการบรหิารความเส่ียง 4 / 4 

หมายเหต ุ /1 ช่ือ- นามสกลุเดิม คือ นางธิติญา  พงศพ์นัธุว์ฒันา 

โดยมีนางอมุาพร ภเูวยีงแกว้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ใหก้รรมการบรหิารความเส่ียงมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระของการ

เป็นกรรมการบรษิัท  และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ได้

ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม 

2) กรรมการบรหิารความเส่ียงจะพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติใหอ้อก 

(4) ศาลมคีาํสั่งใหอ้อก 

3) กรรมการบรหิารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัทฯ การลาออกเป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ีใบลาออกไปถงึบรษิัทฯ  

4) ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมี

คณุสมบตัิเขา้เป็นกรรมการบรหิารความเส่ียงแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) พิจารณาและระบุความเส่ียงท่ีสาํคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเส่ียงดา้นการลงทุน ดา้น

การประกอบธุรกิจ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบตัิการ ดา้นความปลอดภยัของขอ้มลู ดา้นกฎหมายและ

กฎระเบียบ เป็นตน้ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบรหิารความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้โดยกาํหนดเป็น

นโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบรหิารความเส่ียง 

2) กาํหนดแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบรหิารความเส่ียงสาํหรบัองคก์ร 

3) กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความสาํเร็จ โดยมุ่งเนน้การคาํนึงถึงความเส่ียงในแต่

ละปัจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีเหมาะสม ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์ร อีกทั้ง ปรบัปรุงแผนการดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองให้

เหมาะสมกบัสภาวะการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
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4) รายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ

เป็นประจาํ ในกรณีท่ีมีเร่ืองสาํคญัซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ จะตอ้ง

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาโดยเรว็ท่ีสดุ 

5) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

(ง) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจาํนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

และมรีายละเอียดการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิาร ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์  ประธานกรรมการบรหิาร 7 / 7 

2. นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์  กรรมการบรหิาร 7 / 7 

3. นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย กรรมการบรหิาร 7 / 7 

4. นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ กรรมการบรหิาร 7 / 7 

โดยมนีางสาววรศิรน์ลิน สภุาสนนัท ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร  

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

1) กรรมการบรหิารจะพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(1) เสียชีวิต 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจาํกัด และ/หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

2) กรรมการบรหิารคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกเป็นลายลกัษณอ์กัษรตอ่บรษิทัฯ การลาออกใหม้ี

ผลตัง้แต่วนัท่ีใบลาออกไปถงึบรษิัทฯ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) นาํเสนอเป้าหมายนโยบายแผนธุรกิจรวมถึงกลยุทธก์ารดาํเนินธุรกิจและงบประมาณประจาํปีของบริษัทฯ การ

ขยายกจิการ การกาํหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่าย

บรหิารเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

2) ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

3) พิจารณาอนุมตัิการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาํเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ

ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป  ในวงเงินไม่เกนิงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทหรือตามท่ี

คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติอนุมตัิในหลกัการไวแ้ลว้ ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัของหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการ

ไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมตลอดจนตารางกาํหนดอาํนาจอนมุตัิ (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบรษิทักาํหนด 
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4) พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บรษิัทอนมุตัิ 

5) พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ต่อไป 

6) มีอาํนาจในการมอบอาํนาจใหบ้คุคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดโดยอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมของคณะกรรมการบรหิารหรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข

บคุคลท่ีไดร้บัมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจนัน้ ๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควรทัง้นีก้ารมอบอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารนั้นจะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ผู้รบัมอบอาํนาจจากคณะ

กรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาด

ทนุและ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด)มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนอ่ื์นใดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนมุตัิการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้ง

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)เพ่ืออนุมตัิต่อไปเวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรม

ปกติของบรษิัทฯ และมีหลกัเกณฑเ์ดียวกบัการทาํรายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 

7) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราวๆไป 

 

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กําหนดนโยบายคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือรวบรวม

องคป์ระกอบ หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และแนวทางปฏิบตัิตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายเพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 4/2559 ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ไดม้ีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบรษิัท จาํนวน 3 ท่าน และ 2 ใน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนยังดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆ ดงันี ้

1. กาํหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์และวิธีการ ในการสรรหาและการกาํหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชนอ่ื์นของ

กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอาํนาจในการจดัการของบรษิัทฯ 

2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นของบรษิัทฯ 

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ  ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด แล้วนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

(1) กรรมการ 

(2) กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการ 

(3) บรหิารระดบัสงูและผูม้ีอาํนาจในการจดัการ 
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4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกับองคก์ร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้

สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณใ์นดา้นต่างๆ 

5. เสนอคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามขอ้บงัคบั 

6. ดูแลใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดับสูงและผูม้ีอาํนาจในการจดัการของบริษัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายใหม้ีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้ควรไดร้บั

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายนัน้ 

7. กาํหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้ีอาํนาจในการจัดการของบริษัทฯ 

เพ่ือพิจารณาปรบัผลตอบแทนประจาํปี โดยจะตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้

ความสาํคญักบัการเพ่ิมมลูค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

8. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย

ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้จดัทาํรายงานการกาํหนดค่าตอบแทน โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย 

การดาํเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ ดว้ย 

9. ดาํเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

หลักเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการ  

ในการพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีจะเสนอใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ดงันี ้ 

1.  คุณสมบัติของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางดา้นคุณวุฒิทาง

การศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการ

ดาํเนินธุรกิจของ บรษิัทฯ โดยไม่มีการกีดกนัทางเพศ อาย ุเชือ้ชาติ เป็นตน้  

2. มีภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศัน ์มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีประวตัิการทาํงานท่ีโปรง่ใส  

3.  มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท  

4.  กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง จะพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองผลการปฏิบตัิงาน ในฐานะ

กรรมการบรษิัท และกรรมการชดุย่อยในชว่งท่ีผ่านมา  

5.  กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตอ้งมีคณุสมบตัิตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ  

กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการ  

1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรอง

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนการดาํเนินธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้

ไดก้รรมการมืออาชีพ ท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมและมีความหลากหลาย  มีความรูใ้นเร่ืองธุรกิจของบริษัทฯ หรือสามารถสรา้ง

เครือข่ายใหก้บับรษิัทฯ ได ้ 

2.  นาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเลือกตัง้ 

เวน้แต่ในกรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระและยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผูเ้ลือก

บุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี ้ บุคคลท่ีเขา้มาเป็น

กรรมการบรษิัทดงักล่าว จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษิัทท่ีตนแทน 

3. บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม 
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สิทธขิองผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ  

การเสนอรายชื่อกรรมการ  

บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อเพ่ือรบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการ

ล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทกาํหนด ซึ่งสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากบนเว็บไซต์

ของบรษิัทภายใตห้วัขอ้ “INVESTOR / SHAREHOLDER INFORMATION / SHAREHOLDERS’ MEETING”  

การแต่งตั้งกรรมการผ่านทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี ้  

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการใหถื้อว่าผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 

(2) ผูถื้อหุน้จะใชสิ้ทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ บุคคล

แต่ละท่านนัน้ไดเ้ท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทัง้นีโ้ดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(4) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ 

ท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ใน  

ครัง้นัน้ 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด และกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการในคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน 

บคุคลซึ่งไดร้บัเลือกใหเ้ป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนนัน้ 

  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการบรหิาร มีดงันี ้

9.3.1.1 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทสรุปสาระสาํคัญได้ดังนี ้

1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน  

2. โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัท ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และตอ้ง

ไม่มส่ีวนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทางการเงินและการบรหิารกิจการ อีกทัง้มีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิ

กรรมการอิสระตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุท่ีทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต

ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ("ประกาศทจ. 39/2559")  

3. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้

ตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามประกาศทจ. 39/2559 อีกทัง้มีขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ประกาศกาํหนด 

4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

อาจจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
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การแตง่ตั้งและดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสาํคัญไดด้ังนี ้

1. การเลือกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีจ้ะตอ้งมีความโปรง่ใสและชดัเจนใน

การสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึง

คณุสมบตัิและการไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจของ

คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกับส่วน1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ

คนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  

3. กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกได ้

4. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

(1) เสียชีวิต 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจาํกัด และ/หรือกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัทฯ การลาออกใหม้ผีลตัง้แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บรษิัทฯ กรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งลาออก จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบรษิัทมหาชนทราบดว้ยก็ได ้

6. ในกรณี ท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก 

บุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์าํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เวน้แต่วาระของ

กรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงั

เหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้มีการกาํหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี ้

1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ  

มีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่

บริษัทฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ีสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไดอ้ย่างสมํ่าเสมอโดยดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  และ

บรษิัทจดทะเบียนอ่ืน รวมกนัไม่เกิน 5 บรษิัท 

2. กรรมการตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.

2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535(

รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มี

ลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ี

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด โดยจะตอ้งเป็น
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บุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในระบบขอ้มูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงชื่อบคุคลในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือ

เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะทาํเพ่ือ

ประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบคุคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้  

4. มีประวตัิการทาํงานท่ีดี  ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ  พนกังาน  หรือผูม้ีอาํนาจในการ

จดัการของหน่วยงาน 

 

9.3.1.2 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ กาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษัทใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯและมีจาํนวนกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัท หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตาม

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษัทโดยคุณสมบตัิของผูท่ี้จะมาทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบตัิและ

ลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

รวมถึงประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่

และมีคณุวฒุิการศกึษาความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นประสบการณก์ารทาํงานและความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนัเพ่ือนาํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนีห้ากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพ้นจาก

ตาํแหน่งก่อนครบวาระคณะกรรมการบรษิัทอาจแตง่ตัง้กรรมการอิสระท่ีมคีณุสมบตัิตามท่ีกาํหนดขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

แทนโดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

 คณะกรรมการบริษัทได้กาํหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) สรุปได้ดังนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท  ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย

นัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ 

ผูม้ีอาํนาจควบคมุของ บรษิทั  บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มบริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า2ปีก่อนวันท่ีแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว  ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษา 

ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท  ของบรษิัท  บรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท  บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบรษิัท  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท  บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 103 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบรกิารหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง

การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของ

สินทรพัยท่ี์มีตัวตนสทุธิของผูข้ออนุญาตหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี ้การ

คํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง1ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท  บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ

บรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท  สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทาง

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบั

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท บรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่ม 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัท 

  

 ทั้งนี ้ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจ

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collective Decision) ได ้

 คาํว่า “หุน้ส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากสาํนกังานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้รกิาร

ทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของ

นิติบคุคลนัน้ 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบรษิัทแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือ

การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได ้ หาก

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ความสัมพันธด์ังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็น
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อิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทตอ้งเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีไ้วใ้นแบบรายงาน 56-1  รายงานประจาํปี และใน

หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ 

 (ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ ท่ีทาํใหบ้คุคลดงักล่าว มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

 (ข)  เหตผุลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังใหค้วามสาํคัญกับความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 จึงมีมติใหก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ โดยกาํหนดใหก้รรมการ

อิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ือง ไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก 

ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทาง

วิชาชีพหรือบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการ ทาง

วิชาชีพในมลูค่าเกินกวา่หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนญุาตและ การอนญุาต

ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชํานาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายกรรมการตรวจสอบ 

อย่างนอ้ย 1 คนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงิน 

3. ใหค้ณะกรรมการของบรษิัทเลือกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ใหผู้จ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาํแหน่ง 

การแต่งตั้งและดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสาํคัญได้ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระของบรษิัทฯอย่างนอ้ย 3 คน โดยมกีรรมการอย่างนอ้ย 1 

คน เป็นผู้ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านใหด้าํรงตาํแหน่งเป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือมีเหตุท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบ

วาระ และมีผลใหจ้าํนวนสมาชิกนอ้ยกว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิทั หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ

ท่ีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มทดแทนใหค้รบถว้นภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีจาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพ่ือใหเ้กิด

ความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนนั้นจะอยู่ใน

ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

4. ใหเ้ลขานุการบริษัทหรือผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินดาํรง

ตาํแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระของการเป็น

กรรมการบรษิัท  และเมื่อครบวาระดาํรงตาํแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการ
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บรษิัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9ปี และใหก้รรมการตรวจสอบท่ีพน้

ตาํแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือปฏิบัติหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการมาแทนตาํแหน่ง เวน้แต่ 

กรณีท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทอีกในกรณี

ท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมี

คณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนัเพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทกาํหนดโดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งตนแทน 

6. การพน้จากตาํแหน่ง 

6.1 กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

ก)  ครบกาํหนดตามวาระ 

ข)  พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัทฯ 

ค)  ลาออก 

ง)  เสียชีวิต 

จ) คณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มมีติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

ฉ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ช) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

6.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีท่ียงัดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ใหย้ื่นใบลา

ต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พรอ้มเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาด

หลักทรัพยฯ์") ทราบ และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแต่งตัง้บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นทดแทนบุคคล 

ท่ีลาออก 
6.3  กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ใหบ้รษิัทฯแจง้

ตลาดหลักทรพัยฯ์ ทันที ทั้งนี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงถึงสาเหตุดังกล่าวให้สาํนักงาน 

ก.ล.ต. ได ้

 

9.3.1.3 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการบรษิัทฯ อย่างนอ้ย 3 คน และอย่าง

นอ้ย 2 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้แม้

ตาํแหน่งจะว่างไปบา้ง กรรมการท่ีเหลืออยู่ย่อมทาํกิจการได ้แต่ถา้จาํนวนกรรมการลดนอ้ยลงจนเหลือไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์

ประชมุ กรรมการท่ีเหลืออยู่ย่อมทาํกิจการไดเ้ฉพาะการจดัใหม้ีการประชมุเพ่ือดาํเนินการใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีการแต่งตัง้

กรรมการเพ่ิมเติมแทนตาํแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้ 

 

9.3.1.4 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการบรหิารความเส่ียงกไ็ด ้
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9.3.1.5 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารขึน้ชดุหน่ึง ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการและ/

หรือผู้บริหารจํานวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ตามท่ี

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารจาํนวนไม่นอ้ย

กว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีคณะกรรมการบรษิัท

พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบรหิารอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรหิารก็ได ้

 

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษิัทฯบคุคลดงักล่าวจะถกูนาํเสนอตอ่คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งจะเป็นผูพิ้จารณาเบือ้งตน้ ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม 

มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัทฯและเขา้ใจธรุกิจของบรษิัทฯเป็น

อย่างดี และสามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีบรษิัทฯ กาํหนดไวไ้ด ้และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนมุตัติ่อไป 

9.3.2.1  นโยบายว่าด้วยการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ 

            การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทอ่ืนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการในจาํนวนท่ีมาก

เกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ดังนั้น 

คณะกรรมการบรษิัทจึงไดก้าํหนดนโยบายว่าดว้ยการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบรษิัทอ่ืนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัประโยชนส์งูสดุในการท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ สามารถอทิุศ

เวลาสาํหรบัการปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 27 

กมุภาพนัธ ์2562 โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ สามารถดาํรงตาํแหน่งในบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มได ้

2. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบรษิัทอ่ืน ซึ่งมีลกัษณะเป็นการแข่งขนัหรือคลา้ยคลงึกนักบัธุรกิจหรือของ

กลุ่มบรษิัทฯ ใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนุมตัิ ต่อคณะกรรมการบรษิัท 

และท่ีประชมุผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิเห็นชอบตามลาํดบั ก่อนเขา้รบัการดาํรงตาํแหน่งนัน้ 

3. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอ่ืนใดนอกจากขอ้ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนบัรวมกันแลว้เกิน 

5 แห่ง ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทก่อนเขา้รบัการดาํรงตาํแหน่ง 

9.3.2.2  นโยบายโครงการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

บรษิัทฯ มีแผนการคดัเลือกบคุลากรท่ีจะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหน่งงานท่ีสาํคญัทกุระดบั ใหเ้ป็นไปอย่าง

เหมาะสมและโปรง่ใส เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ ไดผู้บ้รหิารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรพัยากรบุคคล เป็นผูจ้ดัทาํแผน

สืบทอดตาํแหน่ง ประธานกรรมการบรหิารกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้

พิจารณา 

1.   ระดบัประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

เมื่อตาํแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ว่างลงหรือผู้อยู่ใน

ตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีในตาํแหน่งได ้บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกลเ้คียง หรือระดับรองเป็น             



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 107 

ผูร้กัษาการในตาํแหน่ง จนกวา่จะมีการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทฯ กาํหนด และตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีวิสยัทศัน ์ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ ์ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยพิจารณาจากฝ่ายทรพัยากร

บคุคล เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูท่ี้มีความเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่งแทนต่อไป 

2.  ระดบัผูบ้รหิาร 

เมื่อตาํแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึน้ไป ว่างลง หรือผู้อยู่ในตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีในตาํแหน่งได ้บรษิัทฯ จะมีการนาํเสนอทายาทผูสื้บทอดตาํแหน่งท่ีคดัเลือกไว ้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้การ

วางแผนการสืบทอดตาํแหน่งของบรษิัทฯ ระดบัผูบ้รหิารมีขัน้ตอน ดงันี ้

1.  วิเคราะหส์ถานการณ์ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในดา้นกลยุทธ์บริษัทฯนโยบายแผนการลงทุน

แผนงานการขยายตวั 

2.  ประเมินความพรอ้มของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

3.  กาํหนดแผนสรา้งความพรอ้มของกาํลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังาน เพ่ือเตรียม

ทดแทนคนท่ีออก 

4.  สรา้งแผนสรรหาพนักงาน และพัฒนาฝึกอบรมพนกังานไวล่้วงหนา้ภายใน 1 ปี ก่อนพนกังานจะ

เกษียณ หรือออกจากตาํแหน่งก่อนเวลา 

5.  กาํหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู ้ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีพึงปรารถนาของ

พนกังานในตาํแหน่งนัน้ๆ และจดัทาํแผนพฒันาเป็นรายบคุคล 

6.  คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

7.  ใชเ้คร่ืองมือทดสอบและประเมินบคุลากร เพ่ือวิเคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 

8.  ระบทุายาทผูสื้บทอดตาํแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะหศ์กัยภาพ ผลงาน ของพนกังาน ตอ้งมี

การแจง้ใหพ้นกังานทราบล่วงหนา้ เพ่ือเตรียมรบัมอบ 

9.  พฒันาและประเมินพนกังานท่ีคาดว่าจะเป็นทายาท ว่าจะสามารถมีพฒันาการและสรา้งผลงาน

ตามท่ีคาดหวงัไดจ้รงิ หากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปล่ียนตวัย่อมทาํได ้

 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีการบรหิารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดงันั้น การตดัสินใจของบริษัทฯ ในการเขา้ลงทุนในธุรกิจต่างๆ นอกจากบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลตอบแทนของผูม้ีส่วนได้

เสียทุกภาคส่วนท่ีจะไดร้บัจากการลงทุนในธุรกิจดงักล่าวแลว้ การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์็เป็นอีกปัจจยัท่ีบรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญั ดว้ย

ตระหนกัว่าเป็นการควบคุมและกลไกท่ีจะนาํไปสู่การกาํกับดูแลกิจการท่ีไปลงทุนรวมถึงการมีระบบบรหิารจดัการท่ีโปร่งใส

และสามารถตรวจสอบได ้โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบการดาํเนินงาน 

ตลอดจนกาํหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการท่ีบริษัทฯ เขา้ไปลงทนุนั้นไดอ้ย่างสมบูรณ ์เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของ

บริษัทฯ อีกทั้ง สามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพ่ือดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได ้

มาตรการในการกาํกบัดแูลกิจการดงักล่าวนีจ้ะเพ่ิมมลูค่าและความเชื่อมั่นใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ วา่ธุรกิจท่ีบริษัทฯ 

เขา้ลงทนุนัน้จะดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  
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ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อยและบรษิัทรว่ม และนโยบายการบรหิารงานในบรษิัท

ดงักล่าวฉบบันี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิัทรว่มตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ีทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมทั้ง

แนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ มีสาระสาํคญัดงันี ้

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ  

เห็นว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชนร์่วมเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได ้และเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัทฯ ทั้งนี ้

บรษิัทฯจะพิจารณาสดัส่วนการลงทนุ กาํไรท่ีคาดว่าจะไดร้บั ความเส่ียงท่ีอาจเกดิขึน้ และสถานะทางการเงินของบรษิัทฯ ก่อน

การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนั้น จะตอ้งไดร้ับการพิจารณาเห็นชอบจาก 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) และบรษิัทฯ จะแต่งตัง้ ตวัแทนของบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบตัิ 

และประสบการณ ์เพ่ือเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญั และกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

ของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มดงักล่าว 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1) บรษิัทฯ กาํหนดแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบรษิัทฯในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 

และของผูถื้อหุน้อ่ืนโดยรวม 

2) บรษิัทฯ กาํหนดโครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมเพ่ือสามารถควบคุมดแูลการจดัการ 

และรบัผิดชอบการดาํเนินงานของบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิัทฯ รวมทัง้มีมาตรการในการ

ติดตามการบรหิารงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มเพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัทฯ 

 2.1 การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯจะส่งบุคคลท่ีไดร้บัมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเขา้เป็นกรรมการของ

บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มนัน้โดยกาํหนดใหก้รรมการ

ท่ีเสนอชื่อนี้มีคุณสมบัติบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดลักษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษิัท 

 2.2 ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 กรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ตามมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯให้ดาํรงตาํแหน่งใน

บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มนัน้มีขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

 2.2.1กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามแต่ ท่ี

คณะกรรมการบรษิัทของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มนัน้จะกาํหนด 

 กรรมการของบรษิัทย่อยมีดลุพินิจในการพิจารณาและออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบรษิัท

ย่อยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบรหิารจดัการทั่วไปและการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัทย่อยไดต้ามแต่ท่ีกรรมการและผูบ้รหิาร

ของบรษิัทย่อยจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิทัย่อยและบรษิัทฯ 

 อย่างไรก็ตามการพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่างๆดังต่อไปนี้ถือเป็นเร่ืองสําคัญ บุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยไม่สามารถใชดุ้ลพินิจของตนในการพิจารณา
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และออกเสียงเร่ืองเหล่านี้ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้หากแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการของบรษิัทฯหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) เสียก่อน 

 ก.  การพิ จารณ าเก่ียวกับ การทํารายการกับ บุค ค ล ท่ี เก่ีย วโยงกัน ของบ ริษั ท ย่ อยทั้ ง นี ้

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกันพ.ศ. 2546และประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีทจ. 21/2551รวมถึงฉบบัท่ีมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติมเร่ืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันรวมถึงฉบับท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ("ประกาศรายการ 

ทีเ่กี่ยวโยงกัน")  

 ข.  การพิจารณาเก่ียวกับการทาํรายการได้มาจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทย่อยทั้งนี ้ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนใน

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีทจ. 20/2551รวมถึงฉบับท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมเร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นรวมถึงฉบบัท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม ("ประกาศการได้มาจาํหน่ายไปฯ")  

 ค.  การพิจารณาเก่ียวกบัการทาํรายการท่ีมีความสาํคญัตามขอ้2.2.4ขอ้2.2.5และ2.2.6 

 2.2.2 กรรมการของบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมตอ้งปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบความระมดัระวัง

และความซื่อสตัยส์จุรติรวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงคข์อ้บงัคบัของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มตลอดจน

มติคณะกรรมการมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้รวมทั้งนโยบายคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีมติอนุมัติตามท่ี

คณะกรรมการของบรษิัทฯกาํหนด 

 2.2.3 กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

การทาํรายการระหว่างกันของบรษิัทยอ่ยตลอดจนการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญัใหแ้ก่บรษิัทฯทราบโดย

ครบถว้นถูกตอ้งและภายในกาํหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทฯกาํหนดอน่ึงการทาํรายการระหว่างกันการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญัใหพิ้จารณาตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 2.2.4 นอกเหนือจากการทาํรายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือประกาศการไดม้าจาํหน่าย

ไปฯดงักล่าวขา้งตน้การทาํรายการดงัต่อไปนีถื้อเป็นรายการท่ีมีความสาํคญับรษิัทย่อยมีหนา้ท่ีตอ้งนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัการ

ทาํรายการต่อบริษัทฯและจะต้องไดร้ับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯก่อนท่ีจะมีการประชุม

คณะกรรมการของบริษัทย่อยเพ่ือพิจารณาเร่ืองสาํคญัดงัต่อไปนีอี้กทัง้กรรมการซึ่งบริษัทฯแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งในบรษิัท

ย่อยจะออกเสียงในเร่ืองดงัต่อไปนีไ้ปในทางใดนัน้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบรษิัทฯก่อน 

 (1)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าอาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของ

บรษิัทในการอนุมตัิรายจ่ายต่างๆรวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งซึ่งเป็นสาระสาํคญัท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อความเสียหายแก่บรษิัท

ย่อย 

 (2)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

 (3)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนในสดัส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัมาเป็นของบรษิัทย่อย 

 (4)  การเขา้ทาํแกไ้ขหรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

เป็นสาระสาํคญัการมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัทย่อยหรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

 (5)  การเช่าหรือใหเ้ช่าซือ้กจิการหรือทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 (6)  การกู้ยืมการให้กูย้ืมเงินการให้สินเชื่อการคํา้ประกันการทาํนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยใหต้อ้ง

รบัภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้อย่างมีสาระสาํคญัในกรณีท่ีบุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบตัิการชาํระหนีไ้ด้

หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บคุคลอ่ืนและมิใช่ธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 110 

 (7)  การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีและเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะพึงมี) ของบรษิัทย่อย 

 (8)  การเลิกกิจการของบริษัทย่อยทัง้นีต้อ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อคาํนวณขนาดของกิจการบรษิัทย่อยท่ีเลิก

นัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบรษิทัฯตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศการไดม้าจาํหน่ายไปฯแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการ

พิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ 

 (9)  การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย 

 2.2.5 เร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นรายการสาํคัญซึ่งบริษัทย่อยจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบรษิัทฯก่อน 

 (1)  กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อยหรือรายการท่ี

เก่ียวกับการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อยโดยนาํหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว้ตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย ์(แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมทั้งนี ้

ตอ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อคาํนวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเขา้ทาํรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑ์

ดงักล่าวแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯตามหลกัเกณฑด์งักล่าวดว้ย 

 (2)  การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้นรวมทั้งการลดทุนจด

ทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้อนัจะเป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ

บรษิัทฯในบรษิัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆลดลงมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ10ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัทยอ่ยนัน้หรือ

เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆลดลงเหลือน้อยกว่า 

รอ้ยละหา้สิบของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัทย่อยนัน้ 
 (3)  การดาํเนินการอ่ืนใดอันจะเป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯทั้งทางตรงและทางออ้มใน

บริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆลดลงมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ10ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัทย่อยหรือเป็นผลให้

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯทัง้ทางตรงและทางออ้มในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ารอ้ยละหา้สิบของ 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัทย่อย 

 (4)  การเลิกกิจการของบริษัทย่อยทัง้นีต้อ้งเป็นกรณีท่ีเมื่อคาํนวณขนาดของกิจการบรษิัทย่อยท่ีเลิก

นั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯโดยนําหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลมและตอ้งเป็น

กรณีท่ีเมื่อคาํนวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยเขา้ทาํรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บั

การพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

 2.2.6 นอกจากรายการตามข้อ2.2.4และข้อ2.2.5แลว้หากบริษัทย่อยจะเขา้ทาํรายการอ่ืนใดท่ีมิใช่

รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนยัสาํคญัรายการดงักล่าวตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯก่อนทัง้นีใ้หพิ้จารณาดาํเนินการตามขนาดรายการท่ี

คาํนวณไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศการไดม้าจาํหน่ายไปฯ 

3) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยและนาํส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับการดาํเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีอาจคาดหมายไดว้่าจะก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด 

(Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ท่ีคณะกรรมการของบริษัทย่อย

มอบหมายภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทย่อยกําหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกาํหนดเวลาท่ีบรษิัทฯ กาํหนด เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนมุตัิ

ใดๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะคาํนึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัทย่อยและของบรษิัท เป็นสาํคญั 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์
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4) กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยรวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าว มหีนา้ท่ีแจง้

ใหค้ณะกรรมการของบรษิัทย่อย ทราบถึงความสมัพนัธ ์และการทาํธุรกรรมกบับรษิัทย่อยในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทย่อยดงักล่าว 

โดยคณะกรรมการบรษิัทยอ่ยมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัฯ ทราบ 

อน่ึง การกระทาํดงัต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อยไดร้บั

ประโยชนท์างการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษัทย่อยไดร้บัความเสียหาย ใหส้นันิษฐานว่าเป็น

การกระทาํท่ีขดัหรือแยง้กบัประโยชนข์องบรษิัทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั 

(ก) การกระทาํธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบรษิัทย่อย 

โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มลูบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยท่ีล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มลูท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ หรือ 

(ค) การใชท้รพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์

หรือหลกัปฏิบตัิทั่วไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

5) บรษิัทย่อยตอ้งนาํส่งขอ้มลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวดว้ยการดาํเนินงานใหก้บับรษิัทฯ เมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความ

เหมาะสม 

6) กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยสาํคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี ้แจง และ/หรือ นําส่งเอกสาร 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของบรษิัทฯ ได ้

7) หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูร้บัมอบหมายของบรษิัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่

บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักล่าวใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ทัง้ท่ีไดม้าจากการกระทาํตามหนา้ท่ีหรือ

ในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัสาํคญัต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

8) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อยจะกระทาํธุรกรรมกับบริษัทย่อยไดต้่อเมื่อ

ธุรกรรมดงักล่าวไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตามแต่ขนาดรายการท่ีคาํนวณ

ไดต้ามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้งนี ้เวน้แต่เป็นการทาํธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ใน

ลักษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่ วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้า 

ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลง

ทางการคา้ท่ีไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิัทฯ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ อนมุตัิไวแ้ลว้ 

นโยบายการควบคุมด้านการเงนิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าท่ีนาํส่งผลการดาํเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มลูประกอบการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหก้ับ

บรษิัทฯ พรอ้มยินยอมใหบ้ริษัทฯ ใชข้อ้มลูดงักล่าวนัน้ เพ่ือประกอบการจดัทาํงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของ

บรษิัทฯ ประจาํไตรมาสหรือประจาํปีนัน้แลว้แต่กรณี 

2.บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหนา้ท่ีรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือ

ไดร้บัการรอ้งขอจากบรษิัทฯ ใหด้าํเนินการตรวจสอบและรายงาน 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯมีการบรหิารงานโดยยดึถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และใหค้วามสาํคญักบัการดแูลการใชข้อ้มลูภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยยึดมั่นในหลกั 

ธรรมาภิบาลความซื่อสตัยส์จุรติในการดาํเนินธุรกจิ และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่นกัลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ไดร้บัสารสนเทศท่ี

เชื่อถือไดอ้ย่างเท่าเทียมและทนัท่วงที บรษิัทฯ จงึไดก้าํหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน 

1) กาํหนดลาํดบัชัน้ความลบัของขอ้มลู 

ขอ้มูลภายในเป็นขอ้มูลลับทางการคา้ จึงตอ้งป้องกันมิให้มีการเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอก ขอ้มูล

เหล่านีอ้าจแบ่งลาํดบัชัน้ความลบัเป็นหลายลาํดบัตามความสาํคญั ไดแ้ก่ ขอ้มลูท่ีเปิดเผยได ้ขอ้มลูปกปิด ขอ้มลูลบั ขอ้มลูลบั

มากทัง้นี ้การใชข้อ้มลูภายในรว่มกนัตอ้งอยู่ในกรอบของหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตนไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

2) การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่บคุคลภายนอก 

การเปิดเผยข้อมูลความลับต่อสาธารณชนตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือ

กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารหรือกรรมการผูจ้ดัการอาจจะเป็นผูต้อบเองในกรณีท่ีขอ้มลูมีนยัสาํคญัมาก หรือ

อาจมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะ ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีผู้ท ําหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน  

ซึ่งรบัผิดชอบงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์และการติดต่อกับหน่วยงานดา้นการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจะประสานงานกับ

หน่วยงานภายในท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลู  

3) การแสดงความเห็นแก่บคุคลภายนอก 

บคุลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคาํถามหรือแสดงความเห็นแก่บคุคลภายนอกอ่ืนใด เวน้แต่จะมีหนา้ท่ีหรือ

ไดร้บัมอบหมายใหต้อบคาํถามเหล่านัน้ หากไม่มีหนา้ท่ีหรือไดร้บัมอบหมายบคุลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ดว้ย

ความสภุาพ 

2. แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงนิ มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการ

ถือหลักทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของขอ้บังคับของพระราชบัญญัติ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)("พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์") ประกาศคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งส่งผ่านรายงาน

ดงักล่าวมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนาํส่งสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ทกุครัง้ 

1) การใชข้อ้มลูภายใน 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัและความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทตามแนว

ทางการดาํเนินงานตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่ผูถื้อหุน้ ผู้ลงทุน และผู้เก่ียวขอ้ง          

ทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงกําหนดมาตรการเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึง

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน ผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินงาน ผูบ้ริหาร ผูส้อบ

บญัชี พนกังาน คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าว  มาตรการนีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือก่อใหเ้กิดความเสมอ

ภาค และยุติธรรมในการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทฯ อนัเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ฝ่าย บรษิัทฯ กาํหนดเป็นขอ้หา้มมิใหบุ้คลากรทกุระดบัของบรษิัทฯ ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ รวมถึงสมาชิกครอบครวัของบคุลากร

ดังกล่าวทุกคนท่ีไดร้ับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ

หลักทรพัยแ์ละท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพ่ือการซือ้ขายหลักทรพัย ์หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซือ้ ขาย เสนอซือ้ 
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หรือเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะดว้ยตนเอง หรือผ่านนายหนา้ ทัง้นี ้ไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพ่ือประโยชนต์่อ

ตนเองหรือผูอ่ื้น  

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัหา้มมิใหบ้คุลากรของบรษิัทฯ ดงักล่าวขา้งตน้และสมาชิกครอบครวัของบคุลากรนัน้

นาํขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยแ์ละท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพ่ือให้

ผูอ่ื้นกระทาํดงักล่าวโดยตนเองไดร้บัประโยชนต์อบแทน  

บรษิัทฯ จะถือว่าการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบเพ่ือประโยชนใ์นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ดงักล่าว

ขา้งตน้เป็นการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พ่ือเก็งกาํไร หรือสรา้งความไดเ้ปรียบใหก้ับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซึ่งถือเป็นการกระทาํความผิด

ตามพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ และถือเป็นความผิดทางวินยั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีขอ้กาํหนดหา้มกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง และบุคคลภายในอ่ืนนาํขอ้มลูงบการเงินหรือ

ขอ้มลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ท่ีทราบเผยแพรแ่ก่บคุคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ห้ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ /กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อ  

ผูล้งทุน และ 24ชั่วโมงภายหลงัจากขอ้มลูดงักล่าวของบรษิัทฯ /กลุ่มบรษิัทเผยแพรต่่อผูล้งทุน (48 ชั่วโมงภายหลงัจากขอ้มลู

ดงักล่าวของบรษิัทฯ /กลุ่มบรษิทัเผยแพรต่่อผูล้งทนุในกรณีท่ีขอ้มลูมีความซบัซอ้นมาก) 

2) มาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศ 

เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิตามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย บรษิัทฯ มีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบ

คอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศดงัต่อไปนี ้

(1) จาํกัดการเขา้ถึงขอ้มลูท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะผูบ้รหิารระดับสงูสดุเท่าท่ีจะทาํ

ได ้และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจาํเป็นเพียงเท่าท่ีตอ้งทราบเท่านั้น และแจง้ให้พนักงานทราบว่าเป็น

สารสนเทศท่ีเป็นความลบัและมีขอ้จาํกดัในการนาํไปใช ้

(2)  จดัระบบรกัษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงและการใชแ้ฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบั 

(3) เจา้ของขอ้มลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งกาํชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนการรกัษา

ความปลอดภยัโดยเครง่ครดั 

 

3) บทลงโทษสาํหรบัการใชข้อ้มลูภายใน 

ผูฝ่้าฝืนจะถูกลงโทษทางวินยัโดยเริ่มจากการตกัเตือนเป็นหนงัสือ การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดร้บั

ค่าจา้ง หรืออาจใหอ้อกจากงาน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความรา้ยแรงของความผิด หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายโดยหน่วยงาน

ทางการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี 

ทัง้นี ้แนวทางดงักล่าวไดผ่้านการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บรษิัทฯ และบริษัทย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบรษิัทสาํนกังาน อีวาย จาํกัด สาํหรบัรอบบญัชปีี 2561 และ

ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

9.6.1   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ชื่อบริษทัผู้จ่าย  ชื่อผู้สอบบัญช ี
ค่าสอบบัญชี (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 

1. บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกดั (มหาชน)  นายกฤษดา  เลิศวนา 2,270,000 2,340,000 

2. บรษิัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั นายกฤษดา  เลิศวนา 430,000 430,000 

3. บรษิัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั นายกฤษดา  เลิศวนา 100,000 200,000 

4. บรษิัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซ ีจาํกดั นายกฤษดา  เลิศวนา 100,000 100,000 

5. บรษิัท เจเคเอ็น โนวเลดจ ์จาํกดั นายกฤษดา  เลิศวนา 100,000 100,000 

รวม 3,000,000 3,170,000 
 

9.6.2 ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนใหแ้ก่บริษัทสาํนักงาน อีวาย จาํกัด สาํหรบัรอบบญัช ี         

ปี 2561 และปี 2562 

 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. ในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ณ หอ้งสรุศกัดิ์ 2-3 ชัน้ 11 

โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต ้ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือเสนอผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมตัิวาระประจาํปี และงบการเงินของบริษัทฯ  โดยในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้คณะกรรมการไดจ้ดัทาํเป็นหนงัสือ

นดัประชุมโดยระบุสถานท่ีวนัเวลาระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดและเหตุผล

ตามสมควรซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบเพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการ ในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัแนบหนงัสือมอบฉนัทะสาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่อาจมารว่มประชมุได้

ดว้ยตนเองโดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมและทาํการโฆษณาคาํบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุมซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯและหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนดใน

วันประชุมมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น  และ

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกการประชุมผูถื้อหุน้โดยมีเนือ้หาการประชุมท่ีถูกตอ้งครบถว้น การแจง้คะแนนทุก

วาระรวมถึงรายละเอียดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและจัดส่งรายงานประจาํปีพรอ้มสาํเนางบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมตัิแลว้พรอ้มกบัสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการอนุมตังิบดุล

การจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลไปยงันายทะเบียนบรษิัทมหาชนจาํกดัภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

2. คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการส่งเสรมิและสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี โดยการใหสิ้ทธิในการเสนอวาระการประชมุ และการเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 โดยใหสิ้ทธิดงักล่าวตัง้แต่วนัท่ี 12 ธันวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 โดยประกาศข่าว

ผ่านทางส่ืออิเลคทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และทางเว็บไซดข์องบริษัทฯ รวมถึงใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการส่ง

คาํถามต่อท่ีประชมุล่วงหนา้จนถึงก่อนการประชมุ   
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3. บริษัทฯ ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และสาํนักงานก.ล.ต. ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซตข์องบริษัท www.jknglobal.com โดยมีการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการกาํกับดแูลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผูบ้ริหารในหมวด “การกาํกับดูแลกิจการ” และเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสารขอ้มูลทางการเงินในหมวด “นกัลงทุนสมัพันธ”์ และบริษัทฯ มีช่องทางใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถติดต่อสอบถาม

ขอ้มลูไดท้าง Email : ir@jknglobal.com 

 หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

1. ในการประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 บริษัทฯ มีการดาํเนินการประชุมตามลาํดับวาระท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญ

ประชุม และไม่มีการนําเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมใดๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อท่ีประชุม 

นอกจากนีอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง แต่มีความประสงคจ์ะใช้สิทธิในการ

ลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉนัทะ ดว้ยการจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองการดูแลการใชข้อ้มูลภายในอย่างเคร่งครดัโดยมีการส่งจดหมายแจง้เตือน

ไม่ให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคัญต่อการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนท่ีจะมีการ

เผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกับผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินหรือขอ้มลูท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์

ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีขอ้มลูดงักล่าวของบริษัทฯ/กลุม่บริษัทจะเผยแพร่ต่อผูล้งทนุ และ 24 ชั่วโมงภายหลงัจากขอ้มลูดงักล่าว

ของบรษิัทฯ /กลุ่มบรษิัทเผยแพรต่่อผูล้งทนุ 

 หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

1. บริษัทฯ มีการดาํเนินงานดา้นนักลงทุนสัมพันธโ์ดยไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ัดการ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท (ปฏิบัติหนา้ท่ีนักลงทุนสัมพันธ)์ ทาํหนา้ท่ี

ติดต่อส่ือสารกับผูล้งทุนสถาบันผูถื้อหุน้รวมทั้งนักวิเคราะหแ์ละภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งโดยบริษัทฯ จดัใหม้ีช่องทาง การส่ือสาร

ขอ้มลูข่าวสารและผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯผ่านช่องทางดงันี ้

 การเขา้รว่มกิจกรรมบรษิัทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) ทกุไตรมาส 

 การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่าง

สมํ่าเสมอทกุไตรมาส 

 เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัท www.jknglobal.com 

 หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทร. 034-310569 ต่อ 20 Email : ir@jknglobal.com 

 จดหมายขา่วท่ีเผยแพรต่่อส่ือมวลชนท่ีนาํเสนอฐานะทางการเงินของบรษิัทหรืองานแถลงข่าว 

2. นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญักับระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดจ้ดัใหม้ีฝ่ายตรวจสอบภายในทัง้

หน่วยงานภายในและว่าจา้งจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิด

ขอ้ผิดพลาดและส่งเสริมใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยในปีท่ีผ่านมามีการตรวจสอบตามแผนท่ีไดร้บัการ

อนุมัติตัง้แต่ตน้ปี 2562 และไดม้ีการจัดทาํรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

รบัทราบทกุไตรมาส 

3. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยโ์ดย

เลขานุการบริษัทเป็นผูจ้ัดทาํสรุปขอ้มูลรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไปรวมถึงการถือครอง

หลกัทรพัยข์องคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะโดยสามารถสรุปไดด้งันี ้

 

 

 

http://www.jknglobal.com/
mailto:ir@jknglobal.com
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สรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 

ชื่อ – สกุล จาํนวนการถือหุ้น/1ณ 
การ

เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม / (ลด) 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ 17 มีนาคม 2563 
31 ธันวาคม 2561 17 มีนาคม 2563 

กรรมการ 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง - - - 0.00% 

2.  นายสรุชยั ชมภไูพสร - - - 0.00% 

3.  นายปรีชา บณุยกิดา - - - 0.00% 

4.  นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย์/2   - - - 0.00% 

5.  นายชัยภทัร  ศรีวิสารวาจา/3 - - - 0.00% 

6.  นายจักรพงษ์ จกัราจุฑาธิบด์ิ/4 345,700,000 328,914,200 (16,785,000) 60.91% 

7.  นางสาวพิมพอ์มุา จักราจุฑาธิบดิ์ 19,000,000 20,762,800 1,762,800 3.84% 

8.  นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย - - - 0.00% 

9.  นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ - - - 0.00% 

ผู้บริหาร 

1. นายธีรภทัร ์เพ็ชรโปรี 50,000 50,000 - 0.0093% 

2. นายบรรพต ชวาลกร - - - 0.00% 

3. นายสมบติั กิตติบนัเทิงกลุ 25,000 25,000 - 0.0046% 

4. นางสาวสธุานชุ สธีุรวฒันานนท ์ - - - 0.00% 

หมายเหต ุ /1 ขอ้มลูสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุิติภาวะ 

 /2 ช่ือ - นามสกลุเดิม คือ นางธิติญา พงศพ์นัธุว์ฒันา   

 /3 ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2562 โดย 

ไม่มีการถือหลกัทรพัย ์ตัง้แตว่นัที่เร่ิมเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ณ วนัที่ 10 สิงหาคม 2562 

 /4 สดัส่วนการถือหุน้ของนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ ตามที่ระบขุา้งตน้ ประกอบดว้ยส่วนที่นายจักรพงษ์  จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นผูถ้ือ

ครองโดยตรง และส่วนที่ถือครองผ่าน MEDIA KING CAPITAL LTD. 
 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ มจีาํนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 

4 ท่าน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.44 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และยังมี

คณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือแบ่งแยกหนา้ท่ีและติดตามการทาํงานในส่วนท่ีรบัผิดชอบได้

อย่างใกลช้ิด  นอกจากนีป้ระธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการ จึงทาํใหก้ารแบ่งแยกหนา้ท่ีเป็นไปไดอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส  

2. คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

โดยเริ่มประเมินผลตัง้แต่การปฏิบตัิงานประจาํปี 2560 เป็นตน้ไป โดยใชแ้บบประเมินตนเองของคณะกรรมการซึ่งฝ่ายพฒันา

ธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดน้าํเสนอไวบ้นเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมา

ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท และจดัทาํแบบประเมินขึน้จาํนวน 3 ชดุดงันี ้

1) การประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ 

กรรมการแต่ละคนจะประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการแบบองคร์วม 

2)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ  
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กรรมการแต่ละคนของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะจะประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ชดุย่อยเฉพาะท่ีตนเองเป็นกรรมการอยู่แบบองคร์วม โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ คือ 

2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2)  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2.3) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 

กรรมการแต่ละคนจะประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนเองแบบรายบคุคล 

ทั้งนี ้ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ด ําเนินการ                   

ตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีไดอ้นมุตัิไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบตัิท่ีดี (Good Practices) เพ่ือปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการบริษัทใหส้อดคลอ้งกับแนวนโยบายท่ีกาํหนดไวแ้ละเพ่ือทบทวนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในรอบปีท่ี 

ผ่านมา 

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 

1)  คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูอ้นมุตัิและทบทวนแบบประเมินผลเพ่ือใหเ้กิดความถกูตอ้งครบถว้นและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํกบัดแูลกาํหนด 

2)  เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในตน้เดือนธันวาคม             

ของทกุปี 

3)  กรรมการบรษิัททาํแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานกุารบรษิัทภายในสิน้เดือนธันวาคมของทกุปี 

4)  เลขานกุารบรษิัทเป็นผูส้รุปและวิเคราะหผ์ลการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

และรายงานผลการวิเคราะหจ์ากการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 

5)  เลขานกุารบรษิัทนาํผลวเิคราะหแ์ละความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบรษิัทไปจดัทาํแผนเพ่ือดาํเนินการ

ปรบัปรุง 

วิธีการให้คะแนน  

 0 =   ไม่เห็นดว้ยอย่างยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้ 

 1 =   ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้เล็กนอ้ย 

 2 =   เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 

 3 =   เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมกีารดาํเนินการในเร่ืองนัน้ด ี

 4 =   เห็นดว้ยอย่างมาก หรือมกีารดาํเนินการในเร่ืองนัน้อยา่งดีเยี่ยม 

หลักเกณฑใ์นการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล/รายบุคคล 

ครอบคลมุเนือ้หาโดยสรุป และสรุปผลการประเมินไดด้งันี ้

หัวข้อการประเมิน 
คณะกรรมการ 

ทัง้คณะ 

คณะกรรมการ 

ชุดย่อย 
รายบุคคล 

โครงสรา้งและคณุสมบตัิของกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

บทบาท/หนา้ท่ี/ความรบัผิดชอบของกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การประชมุของคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ 

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ✓ X X 

ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร ✓ X X 

การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร ✓ X X 

ผลคะแนนเฉลี่ย ปี 2562 อยู่ในเกณฑ ์ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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4) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารรบัผิดชอบในการกาํหนดเป้าหมายและบรหิารงานใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีวางไวด้งันัน้

ทกุสิน้ปีจะมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารรวมถึงใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดป้ระเมินตนเอง

และเลขานุการบรษิัทเป็นผูส้รุปรายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือนาํผล

ประเมินมาเป็นขอ้มูลในการพัฒนาการปฏิบัติหนา้ท่ีและกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารโดยมีหัวขอ้การ

ประเมินตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดงันี ้

- ความเป็นผูน้าํ 

- การกาํหนดกลยทุธ ์

- การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 

- ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 

- ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

- การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 

- การสืบทอดตาํแหน่ง 

- ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

- คณุลกัษณะส่วนตวั 

- การพฒันาตนเอง 
 

 3,  การพฒันากรรมการผูบ้รหิารและพนกังาน 

1)  สนับสนุนใหก้รรมการบริษัทผู้บริหารและเลขานุการบริษัทเขา้ร่วมการสัมมนาอบรมกับสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือสามารถนาํความรูท่ี้

ไดม้าใชป้ระโยชนห์รือปรบัปรุงการปฎิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง 

โดยในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้รหิารเขา้รว่มการอบรมสมัมนา ดงันี ้

- นายสรุชยั   ชมภไูพสร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน  

-   ห ลั ก สู ต ร  Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP) รุน่ 8/2019,  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ กรรมการกรรมการบรหิาร  

-   หลักสูตร D irector  Accred ita tion Program  (D AP) รุ่น 

157/2019,  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเส่ียง และรอง

กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

-   หลักสูตรพืน้ฐานดา้นความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นท่ี 1/2019, ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-   ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่ งยืนของธุรกิจ รุ่นท่ี 4/2019, 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-   หลักสูตรการวิเคราะหค์วามเส่ียงและประเด็นสาํคัญดา้นความ

ยั่งยืน รุน่ท่ี 2/2019, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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-   หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลดา้นความยั่งยืน          

รุน่ท่ี 3/2019, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-   หลักสูตรการจัดทํารายงานความยั่ งยืน รุ่นท่ี  3/2019, ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- นางสาววรศิรน์ลิน สภุาสนนัท ์   เลขานกุารบรษิัท และปฏิบตัิหนา้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ ์

-  หลักสูตรความรูพื้น้ฐานสาํหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ รุ่น 2, 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-   หลักสูตรพืน้ฐานดา้นความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นท่ี 1/2019, ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-   ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่ งยืนของธุรกิจ รุ่นท่ี 4/2019, 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-   หลักสูตรการวิเคราะหค์วามเส่ียงและประเด็นสาํคัญดา้นความ

ยั่งยืน รุน่ท่ี 2/2019, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-   หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลดา้นความยั่งยืน        

รุน่ท่ี 3/2019, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-   หลักสูตรการจัดทํารายงานความยั่ งยืน รุ่นท่ี  3/2019, ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2)  จดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยนาํเสนอเอกสารและขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี เช่น 

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายคณะกรรมการ

รวมทัง้ขอ้มลูการดาํเนินธุรกิจและการจดัการผลการดาํเนินงานและส่งเสรมิใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการเพ่ือเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทฯ ใหด้ียิ่งขึน้ 

3)  สนบัสนุนการให้คณะกรรมการร่วมเป็นวิทยากรในงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นการพัฒนากรรมการอีกทางหน่ึง  

โดยในปี 2562 กรรมการรว่มเป็นวิทยากร ดงันี ้

 -  นางสาวพิมพอ์มุา  จกัราจฑุาธิบดิ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิาร 

- บรรยายพิ เศษ  ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมบันเทิงกับการเป็น

ผูป้ระกอบการของใทย ในบรบิทอาเซียน” ใหแ้ก่กลุ่มนกัศกึษาจาก

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล   
 -  นางสาวสธุานชุ  สธีุรวฒันานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานคอนเทนต ์

-  ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ ‘ธุรกิจคอนเทนตก์ับบทบาท นักแปล-        

นกัพากย”์  แก่นกัศกึษาคณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
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10. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม   

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจเพ่ือการเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืน โดยบริษัทฯไดต้ระหนักถึงความสาํคัญของความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้นบริษัทฯ  จึงมีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

การต่อตา้นคอรร์ปัชั่น (Anti - Corruption) รวมถึงโครงการ Whistle Blower ซึ่งกาํหนดหลกัการ 8 ขอ้ ไดแ้ก่ การประกอบ

ธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฎิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม และการมีนวตักรรมและเผยแพร่

นวตักรรมซึ่งไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดลอ้มและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทัง้นีก้ารกาํหนดนโยบาย

ดงักล่าวมีจดุประสงคเ์พ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นไปตามหลกัการแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ

ท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์")  

10.2    การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

 บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะใชแ้นวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย เป็นมาตรฐานในการพฒันาแนวทางปฏิบตัิและการรายงาน เน่ืองจากมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวาง และ

ครอบคลมุทุกประเด็น ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทฯ สามารถพฒันาการดาํเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมไดค้รอบคลมุ

และจดุเริ่มตน้ท่ีจะพฒันาสู่รายงานในระดบัสากลต่อไป 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1.1  บรษิัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และดาํเนินงานธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม ทัง้ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทาํความดีต่อบคุคล กลุ่มชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจ

โดยมีระบบการดาํเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี โดยใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มท่ีดว้ยความระมดัระวงั 

ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถอา้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบัติตามขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

เครง่ครดั 

1.2  ดา้นการปฏิบตัิต่อคู่คา้ บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรอ้งหรือรบัผลประโยชนใ์ดๆ ท่ี

ไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และหากปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหรี้บแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหนา้เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 

1.3  ดา้นการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของ 

การแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่สจุรติ 

โดยบริษัทฯ มีการกาํหนดนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน                     

ใชย้ึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเร่ืองของ     
บรษิัทฯ 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

กรรมการบริษัท ผูบ้รหิารและพนกังานของบริษัท จะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น

และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั ดงัต่อไปนี ้
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2.1  ไม่เรียกรบัและจ่ายสินบนกับบุคคลอ่ืนใด ท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่องาน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพ่ือให้

ไดม้าซื่งประโยชนใ์นทางมิชอบ 

2.2  ละเวน้การรบัของขวัญ การเลีย้งรบัรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกคา้ หรือคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงเกินความ

จาํเป็น หากมีความจาํเป็นตอ้งรบัของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยม ท่ีมีมลูค่าเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของ บรษิัทฯ ใหพ้นกังานรายงานใหบ้รษิัทฯ รบัทราบและนาํส่งบรษิัทฯ ต่อไป 

2.3  จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอรร์ัปชั่น โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

กาํหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ผูม้ีอาํนาจในการอนมุตัิจ่ายเงินและวงเงินท่ีรบัผิดชอบตอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของ

บรษิัทฯ โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจน 

2.4  พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาํท่ีทาํทจุรติคอรร์ปัชั่น หรือส่อไปในทางทจุริต

คอรร์ปัชั่นท่ีมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจัดใหม้ีการอบรมแก่พนกังาน เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติใน

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และส่งเสรมิใหพ้นกังานมีความซื่อสตัย ์สจุรติ และรบัผิดชอบในการปฏิบตัิตามหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อตา้นการทุจริต การคอรปัชั่นทุกรูปแบบ ทัง้ในระดบัองคก์รและระดบัชาติ โดย

กาํหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน มีกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเขม้แข็งเพ่ือป้องกันการทุจริตคอรปัชั่น รวมไปถึงจดัใหม้ี

ช่องทางในการแจง้เร่ืองราวรอ้งเรียนท่ีเข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บไซดข์องบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้นคณะกรรมการบริษัท มีมติ

เห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษัทฯ เข้าร่วม

โครงการเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียนการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ (Whistle Blower) หรือการกระทาํผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจรติหรือประพฤติมิชอบของ

บคุคลในองคก์ร รวมถึงความบกพรอ่งของระบบควบคมุภายใน ทัง้จากพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมทัง้มีกลไกในการ

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการกาํหนดแนวทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนใหส้ามารถแจง้ขอ้มูลดังกล่าวถึงระดับ

ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผูท่ี้พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามขอ้

สงสยัหรือขอ้รอ้งเรียนไปยงัผูบ้งัคบับญัชา สาํนกัตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครอง นโยบายเก็บขอ้มูลขอ้

รอ้งเรียนเป็นความลบั และการจาํกดักลุ่มผูร้บัทราบขอ้มลูและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านัน้ เพ่ือสรา้งความมั่นใจและ

ความรูส้ึกปลอดภยัใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียน ซึ่งบุคคลผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือเลือกไม่ประสงค์

ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควร  บริษัทฯ อาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองพิเศษหากอาจเกิดกรณีท่ีมีแนวโนม้และ

สามารถคาดหมายไดว้่าอาจเกิดความเดือดรอ้นหรือไม่ปลอดภัย และผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัการบรรเทา

ความเสียหายและหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ หรือบุคคลผูก้่อความเสียหายภายใตก้ลไกการ

บรหิารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่ากิจการตอ้งเคารพต่อชีวิตและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องทกุคนซึ่งนบัเป็นรากฐานของ

การบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล รวมทัง้การสรา้งมนษุยสมัพนัธใ์นสงัคม 
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ดงันั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและกระตุน้ใหม้ีการปฏิบัติตามหลกัการสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน

และความเสมอภาค โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือ

ความเชื่อในทางอ่ืนใด ชาติพันธุห์รือพืน้เพทางสังคม ทรพัยสิ์น กาํเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวทางท่ีจะ

ส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบัการถกูละเมิดสิทธิของแต่ละบคุคล 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการกีดกัน หรือไม่ใหสิ้ทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เน่ืองจากความ

แตกต่างทางดา้นเชือ้ชาต ิสญัชาติ ศาสนา เพศ สีผิว อาย ุภาษา สถาบนัการศกึษา รวมทัง้ไม่เก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการสรา้งมูลค่าและ

ผลตอบแทนใหแ้ก่กิจการ เน่ืองจากการปฏิบตัิงานในดา้นต่าง ๆ ของบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ รวมทั้ง

ความทุ่มเททัง้แรงกายและแรงใจในการทาํงานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิต่อพนกังานบรษิัท โดยผูบ้รหิารจะตอ้งปฏิบตัิต่อพนกังานอย่าง

ยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาํเอียง สนับสนุนในการสรา้งศักยภาพในความกา้วหนา้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของพนักงาน รวมทัง้ส่งเสริมใหพ้นักงานมีความเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนักงานตอ้งพึงปฏิบัติ จดัสวสัดิการ

ใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสม และปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสจุริตใจดว้ยการรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างมี

เหตผุล 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอย่าง

ต่อเน่ืองอาทิ การจัดอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ทั้งในส่วนของความรูเ้ฉพาะทางในสายอาชีพ รวมไปถึงความรู ้

พืน้ฐานในการทาํงานทั่วไป บริษัทฯ ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ ความรบัผิดชอบ

และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน โดยมีการประเมินผลการทาํงานประจาํปี  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังไดจ้ัดให้มีสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน เพ่ือเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความ

สามคัคีในองคก์ร อาทิ จดัเลีย้งอาหาร 3 มือ้ จดับริการรถรบัส่งพนกังาน กิจกรรมเลีย้งสงัสรรคป์ระจาํปี จดัใหม้ีสวสัดิการ

กองทุนประกนัสงัคม กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ และสาํหรบัพนกังานท่ีมีอายงุาน 1 ปีขึน้ไป บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีประกนัชีวิตและ

ประกนัสขุภาพแบบกลุ่ม วนัหยดุพกัผ่อนประจาํปี การตรวจสขุภาพประจาํปี เป็นตน้  

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการดแูลใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานเพ่ือสขุอนามยัและความ

ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังาน เช่น จดัใหม้ีพืน้ท่ีสบูบุหร่ีเฉพาะ จดัใหม้ีพืน้ท่ีผ่อนคลายระหว่างวนั ณ บริเวณ

ห้องอาหารของบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นตน้ และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ เป็นตน้ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาไม่พบ

อบุตัิเหตหุรือการเจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงาน 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

5.1  บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่

เปิดเผยขอ้มูลของลกูคา้ท่ีตนไดล่้วงรูม้าเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจ อันเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย 

เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
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5.2  บรษิัทฯ เปิดใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้ก่ียวกบัความไม่สมบรูณข์องสินคา้และบริการ รวมถึงเปิดเผย

ข่าวสารขอ้มลูของสินคา้และบรกิารอย่างถกูตอ้งครบถว้นต่อผูบ้รโิภค 

5.3  บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กบัลกูคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรือ

เงื่อนไขไม่ไดต้อ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบเพ่ือหาทางออกรว่มกนั 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะส่งมอบสินคา้หรือคอนเทนตท่ี์ดีใหแ้ก่ลูกคา้ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดท้ายท่ี

รบัชมตามครวัเรือนต่างๆ   จึงใหค้วามสาํคัญในกระบวนการผลิตทุกขัน้ตอนเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ ทั้งสาระ ความ

บันเทิง โดยใหค้วามสาํคัญกับความถูกตอ้งของข้อมูล และหากบริษัทฯ ไดร้บัการแนะนาํ รอ้งเรียนจากลูกคา้ ก็จะเร่ง

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาทนัที 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคัญของส่ิงแวดลอ้มต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ในขณะท่ีสังคมปัจจุบันเริ่ม

ตระหนกัถึงความสาํคญักบัการรกัษาส่ิงแวดลอ้มอย่างจรงิจงั 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกาํหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการดว้ยความรอบคอบ 

ระมดัระวงั ไม่ใหก้ารดาํเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียงหรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะควบคุมมลพิษทั้งทางนํา้และทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยนํา้เสียออกจาก

อาคารและปรมิาณ            ไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากนี ้ทางบรษิัทฯ ยงัส่งเสรมิใหม้ีการคดัแยกขยะและส่งเสรมิใหม้ีการ

นาํกลบัมาใชป้ระโยชน ์เพ่ือลดปรมิาณขยะ 

บริษัทฯ จดัโครงการรณรงคใ์หพ้นกังานและผูบ้รหิารร่วมกันประหยดัพลงังานและเป็นส่วนหน่ึงในการรกัษา

ส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การขึน้ลงบนัไดแทนการใชลิ้ฟท ์ การปิดไฟ เคร่ืองปรบัอากาศ ในช่วงพกักลางวนัหรือในระหว่างท่ีไม่ไดใ้ช้

งานเกิน 1 ชั่วโมง การปิดเคร่ืองปรบัอากาศก่อนเลิกใชง้านครึง่ชั่วโมง ลดการใชก้ระดาษโดยใชส่ื้ออิเลคทรอนิคสแ์ทน การ

รณรงคไ์ม่ติดเคร่ืองยนตทิ์ง้ไวข้ณะจอดรถ การลดใชถ้งุพลาสติก เป็นตน้  

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ

รบัผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อชุมชนและสงัคม 

เพ่ือส่งเสรมิใหเ้กิดความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟ้ืนฟสูงัคมและวฒันธรรม 

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางใหพ้นกังานของบรษิัทจดักิจกรรมเพ่ือบาํเพ็ญสาธารณประโยชนต์่อสงัคมในทกุ ๆ 

ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีจิตสาํนึกต่อการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมบาํเพ็ญ

สาธารณประโยชนต์่อสงัคมดงักล่าว ยงัเป็นการสรา้งความสมัพันธอ์นัดีระหว่างพนกังานในบริษัทฯ อีกดว้ย ตัวอย่างของ

กิจกรรมเพ่ือประโยชนต์่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
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โครงการผลิตภาพยนตรส์ารคดเีฉลิมพระเกียรติ 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ ์ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสาํนัก

พระราชวงัในการจดัทาํร่วมกับ เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค (National Geographic) อาทิเช่น สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (My Queen – 

พระราชินีของเรา) และสารคดีเพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและราํลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (My King – ในหลวงของเรา...ความสขุ ความทรงจาํ นิรนัดร) 

 

 
 
 

โครงการบริจาคเพื่อการกุศล 

โครงการเสือ้โปโล “คิดถึงพ่อ” 

เน่ืองจากปีพุทธศักราช 2559 เป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต  

บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํโครงการ “เสือ้คิดถึงพ่อ” ขึน้ในรูปแบบเสือ้โปโลและคอวี ซึ่งมีสีดาํและขาว เพ่ือเป็นการน้อมราํลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรายไดห้ลังหักค่าใชจ้่าย มอบใหศ้ิริราช

มลูนิธิ สมทบกองทุนการรกัษาผูป่้วยดอ้ยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รชักาลท่ี 9 และ

เมื่อภายหลงัจากเสรจ็สิน้โครงการ ในการนีผู้บ้รหิารของบรษิัทฯ โดยคณุจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบดิ์ ไดม้อบเงินและผลิตภณัฑ์

มลูค่ารวมกว่า 9,999,999 บาท ใหแ้ก่ศิรริาชมลูนิ เพ่ือรว่มสมทบกองทนุอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา  
 

 

 

 

 

 

โครงการเสือ้ “อธษิฐานจันทรา” 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะสนบัสนุน และร่วมพัฒนาประชากรของประเทศ จึงไดร้ิเริ่มโครงการ “อธิษฐาน

จันทรา” หรือ “Talk to the Moon” ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการจัดหาทุนส่วนหน่ึงจากการจดัทาํเสือ้ 

“อธิษฐานจนัทรา” ออกจาํหน่าย โดยผลิตออกเป็นเสือ้ยืดคอกลม จาํนวน 2 สี คือสีม่วงและชมพ ูโดยการเชื่อมโยงกบัความ

เชื่อสมยัเด็ก ท่ีว่าหากหวงัส่ิงใดใหข้อพรจากดวงจนัทร ์ซึ่งเปรียบเสมือนความฝัน และความหวงัของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กท่ี

ดอ้ยโอกาสทางสังคม นอกจากนีย้ังมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีศิลปินมากมาย ท่ีเขา้ร่วมโครงการไดร้่วมทาํกิจกรรมต่างๆเพ่ือ

ระดมทุน และนาํรายไดส่้วนหน่ึงจากโครงการบริจาคใหก้ับมลูนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพ่ือนาํไปกระจายใชป้ระโยชน์

เพ่ือสรา้งโอกาส สานความฝัน และทาํใหค้าํอธิษฐานของเด็กๆ ไดเ้ป็นจรงิต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 125 

โครงการ PROJECT 9  SCHOOL 

หน่ึงในพันธกิจของบริษัทฯ คือ “การสรา้งแรงบันดาลใจใหแ้ก่ประชาชนดา้นการใชช้ีวิตซึ่งเปรียบเสมือนการ

เป็นหน้าต่างโลกของคนไทย ผ่านเร่ืองราวทั้งสาระและบันเทิงเพ่ือใหทุ้กคนไดเ้ห็นโลกกว้างและสรา้งวิสัยทัศน”์  บริษัทฯ 

เล็งเห็นว่าการเปิดโลกทัศน์และการสรา้งแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ จะสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติไดใ้นอนาคต   จึงมอบมอบผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ เพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนใหแ้ก่โรงเรียนต่างๆ จาํนวน 

9 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ภายใตก้รอบแนวคิดในการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ไดม้ีโอกาสเรียนรูก้ารปฏิบัติงานจรงิในสถาน

ประกอบการของบริษัทและทาํงานไดทุ้กส่วนงานซึ่งเก่ียวขอ้งกับความรูค้วามสามารถทางดา้น การจัดหา จัดสรร และ

จัดเก็บคอนเทนต์ (Content Management), การจัดจําหน่ายคอนเทนต์ (Content Distribution), การบริหารจัดการ

สถานีโทรทศันเ์คเบิลและดาวเทียม (Content Broadcast ช่อง JKN Dramax), การผลิตรายการ (Content Creation), การ

ผลิตรายการข่าวและช่องสถานีข่าว ภายใตช้ื่อ JKN CNBC (Content Education) บริษัทฯ จึงไดร้่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ในการใหค้วามรู ้และประสบการณใ์นการทาํงานจรงิ อาทิ เช่น 

 

 

 
 
 
 
 

ผูบ้รหิารของบรษิัท จดับรรยายพิเศษ ในหวัขอ้  

“อตุสาหกรรมบนัเทิงกบัการเป็นผูป้ระกอบการของ

ใทย ในบรบิทอาเซยีน” กบักลุ่มนกัศกึษาจากคณะ

ศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  ณ อาคารศิรวิิทยา 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ลงนาม MOU เพ่ือประสานความร่วมมือเชิงวิชาการเปิดประสบการณ์การฝึกงานจริงใหก้ับนักศึกษามหาวิทยาลยัต่างๆ 

อาทิ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัศรีปทมุ เพ่ือเตรียมบคุลากรในอนาคต  

 

โครงการเพื่อสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน จึงใหก้ารสนบัสนุนมลูนิธิขา้มเพศบนัดาลใจ (LIFT) ซึ่งก่อตัง้โดย              

คุณจักรพงษ์  จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด 

(มหาชน) 

มลูนิธิขา้มเพศบนัดาลใจ (LIFT)  เป็นมูลนิธิไม่แสวงหากาํไรท่ีไดร้บัการจดทะเบียนเมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

วิสยัทัศนห์ลกัของ LIFT คือแสวงหาความเท่าเทียมทางเพศสาํหรบัชายและหญิงใหไ้ดร้บัสิทธิพลเมืองอย่างเท่าเทียมกัน             

ไม่ว่าผูน้ัน้จะเกิดมาดว้ยเพศใด รวมถึงมีความเท่าเทียมในดา้นโอกาสในการศกึษา การจา้งงาน และการสมรสในประเทศ

ไทย พันธกิจของ LIFT คือการส่งเสริมความเข้าใจ การยอมรบั และหลอมรวมบุคคลข้ามเพศสู่สังคมไทย ในปี 2562              

ท่ีผ่านมา ไดจ้ดัแคมเปญขา้มเพศใหถ้ึงฝ่ังฝัน “ LIFT to Touch the Sky” ครอบคลมุคาํแถลงพนัธกิจของ LIFT ซึ่งประกอบ

ไปดว้ยกิจกรรมระดมุทนุและกิจกรรมเพ่ือสงัคมอนัหลากหลาย เช่น 

 

 

 
 

ผู้บริหารและนักพากย์ของบริษัทน ร่วมเป็น

วิทยากรในหัวขอ้ ‘ธุรกิจคอนเทนตก์ับบทบาท นัก

แปล-นกัพากย’์ เพ่ือใหค้วามรูด้า้นอาชีพนักแปล-

นักพากษ์แบบเชิงลึกจากประสบการณ์ตรง                 

แก่นกัศกึษาคณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

โดยมีเป้าหมายตอ้งการสนบัสนุนวิชาชีพนกัแปล-

นักพากษ์  รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม             

คอนเทนตใ์นประเทศไทย 
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“KHEJDI” 

ทาํการเริ่มแคมเปญด้วยการฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตรด์ัง “KHEJDI” ภาพยนตรอ์ารต์เฮาสอ์ันเป็นท่ี

ถกเถียงนี้เล่าเร่ืองการต่อสูแ้ละการเปล่ียนแปลงของเด็กสาวข้ามเพศคนหน่ึงท่ีถูกขับจากสังคมในชนบทรัฐราชฐาน 

ประเภทอินเดีย เพราะเอกลกัษณท์างเพศของเธอ ภาพยนตรนี์ถ้่ายถอดความจริงท่ีบคุคลขา้มเพศทั่วโลกตอ้งเผชิญอย่าง

ทรงพลงั 
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นิทรรศการภาพถ่ายของ ใหญ่ อมาตย ์นิมิตภาคย ์

นิทรรศการภาพถ่ายสาธารณะในเดือนพฤศจิกายน โดยใหญ่ อมาตย ์นิมิตภาคย ์หน่ึงในช่างภาพชั้นนาํของ                

ประเทศไทย กบั 40 ผูห้ญิงขา้มเพศท่ีมีชื่อเสียงท่ีสดุในประเทศ และไดจ้ดัพิธีมอบทนุการศึกษาเพ่ือยกระดบัคนขา้มเพศให้

มีศกัยภาพพรอ้มช่วยพฒันาสงัคมไทยในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทาํงานในองคก์ร และในระดับความร่วมมือ

ระหว่างองคก์รซึ่งหมายถึงการทาํส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่า เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทาํใหส่ิ้งต่าง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ ก่อ

ผลิตผลท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมสงูสดุ 

การเผยแพรน่วตักรรมถือเป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยการส่ือสารและเผยแพรใ่หก้บักลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียรบัทราบทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูข่าวสารของบริษัทฯ

เขา้ถึงกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างทั่วถึง 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ให้ความสาํคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยให้การ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดม้ีการกาํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการอนุมตัิ และดาํเนินการของ

ผูป้ฏิบัติงาน และผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผูต้ิดตามควบคุมและ

ประเมินผลออกจากกนัเพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  โดยบรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือทาํหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

  
11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ในทุกปี ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะนาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสาํนกังาน กลต. 

ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring of the Tread way Commission) มาใช้ในการประเมิน และ

นาํเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิโดยจะมีการซกัถามขอ้มลูจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

และนาํเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการพิจารณาแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ ประจาํปี 2562 ซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แลว้ และมีการซกัถามขอ้มลูเพ่ิมเติมจากฝ่ายบรหิาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน เก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน

ของบรษิัทฯ ทัง้ 5 องคป์ระกอบ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสาํคัญโดยได้ระบุในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

(Corporate Governance) และนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบัติในการทาํงาน (Code of Conduct) โดยมี

การติดบอรด์ประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานรบัทราบ นอกจากนี ้ในสญัญาการจา้งแรงงานของพนกังานแต่ละคน มีสญัญารกัษา

ความลับ ซึ่งพนักงานตอ้งปฏิบัติตามและลงนามรบัทราบ  และให้ความสาํคัญต่อความซื่อตรงโดยไดร้ะบุในนโยบาย

เก่ียวกับจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทาํงาน (Code of Conduct) นโยบายการเข้าทาํรายการระหว่างกัน และ

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรปัชั่น (Anti-Corruption) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระในสัดส่วนรอ้ยละ 44.44 

ของจาํนวนกรรมการบริษัททัง้หมด ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและทาํ

หนา้ท่ีกาํกบัดแูล (Oversight) มีความรู ้ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างแทจ้รงิ เช่น 

ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษิัท ไม่มีความสัมพนัธอ่ื์นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่าง

เป็นอิสระ ในจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ  

มีการกาํหนดโครงสรา้งองคก์รท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้

ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหม้ีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีสาํคญั 

ซึ่งทาํใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงาน

ท่ีชัดเจน  โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการ

บรหิาร มีผูต้รวจสอบภายใน (รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ) 

มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร

และพนกังาน ใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน ส่งเสรมิการพฒันาพนกังาน การพิจารณาผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่

พนกังานอย่างเหมาะสม มีการคดัเลือกบุคลากรใหเ้หมาะสมกับขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  มีการแบ่งขอบเขตหนา้ท่ี

ความรบัผิดชอบตามลาํดบับงัคบับญัชารวมถึงมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจาํนวนพนกังาน ไม่ใหม้ีการ

สรา้งแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของบคุลากรแต่ละคน 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบรษิัท จดัใหม้ีนโยบายการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณา

แผนบรหิารความเส่ียงประจาํปีท่ีคณะทาํงานบรหิารความเส่ียงซึ่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารทกุสายงาน ไดท้าํการประเมินความ

เส่ียงซึ่งครอบคลมุทุกประเภทความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และจดัระดับความสาํคัญของความเส่ียง

พรอ้มทั้งกาํหนดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และกาํหนดวิธีจัดการความเส่ียงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัไดห้รือลดโอกาสท่ีจะ

เกิดขึน้ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัมีการติดตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบรหิารจดัการ

ความเส่ียงภายใตน้โยบายและกรอบการบรหิารความเส่ียงท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าบรษิัทฯ มีการบริหารจดัการความ

เส่ียงอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และรายงานการบรหิารความเส่ียงดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท 

3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานไวค้รอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ 

นโยบายเก่ียวกับดา้นการเงิน เช่น นโยบายอาํนาจอนุมตัิรายการ (Table of Authority) นโยบายการเขา้ทาํรายการระหว่าง

กัน นโยบายการปิดบญัชีและแนวทางปฏิบตัิ ซึ่งไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึงไดก้าํหนดขนาดวงเงินและ

อาํนาจอนุมัติของผูบ้ริหารแต่ละระดับไวใ้นระเบียบอาํนาจอนุมตัิรายการ ตลอดจนมีการจัดทาํนโยบายการจดัซือ้จัดจา้ง 

และจดัทาํคู่มือการปฏิบตัิงานไวอ้ย่างครบถว้นซึ่งมีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่ตลอดเวลา โดยมีการส่ือสารนโยบายและ

กระบวนการปฏิบัติงานใหแ้ก่พนักงานไดร้บัทราบ รวมถึงจดัใหม้ีการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและ

ความสามารถของพนักงานให้สามารถรองรับการทาํงานตามแผนและนโยบายท่ีกําหนดขึน้ และมีการสอบทานการ

ปฏิบตัิงานในทกุระดบัอย่างสมํ่าเสมอทกุไตรมาส 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information & Communication) 

บรษิัทฯ จดัใหม้ีระบบสารสนเทศท่ีมีคณุภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูอ่ืนๆ 

และระบบการส่ือสารขอ้มลูไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการใชน้โยบายการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปเหมาะสมกับ

ธุรกิจ ซึ่งมีการรบัรองไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีของบรษิัท  

บรษิัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการในการส่ือสารขอ้มลูภายในอย่างเหมาะสม เช่น การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประชุมผูบ้ริหาร โดยกาํหนดใหทุ้กหน่วยงานตอ้งจดัทาํรายงานผลการ

ดาํเนินงานใหผู้บ้รหิารรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดก้าํหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและ/หรือขอ้

รอ้งเรียนของพนกังานภายในบรษิัทฯ ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น และกาํหนดใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคลสรุปขอ้เสนอแนะท่ีได้

จากกล่องแสดงความคิดเห็นนาํเสนอผูบ้รหิาร ซึ่งรายละเอียดของผูแ้จง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนดงักล่าวจะถูกรกัษาไวเ้ป็น

ความลับของบริษัทฯ เพ่ือคุม้ครองมิใหเ้กิดผลกระทบต่อผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนดังกล่าว ในทาํนองเดียวกันบริษัทฯ ไดจ้ัดให้มี

ช่องทางในการส่ือสารขอ้มูลกับผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ผ่านทางเว็บไซตข์อง

บริษัทฯ  และไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษัท ทาํหน้าท่ีส่ือสารข้อมูลและรบัเร่ืองรอ้งเรียนจากผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอก
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องค์กรอีกด้วย  โดยสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) ได้ท่ีเมน ู

INVESTOR ในเว็บไซดข์องบริษัทฯ www.jknglobal.com คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดให้มีการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บขอ้มลูต่างๆ ของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั โดยในเบือ้งตน้เลขานกุารบริษัทจะทาํการรวบรวม

สรุปเร่ืองดงักล่าวแลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาพิสจูนห์าขอ้เท็จจริง หากพบว่าเป็นขอ้มลูท่ีกระทบ

ต่อบรษิัทฯ จะตอ้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท พิจารณาต่อไป 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิัทฯ กาํหนดใหม้ีระบบการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีตรวจพบ ใหเ้หมาะสมและทนัต่อ

เวลา รวมถึงกาํหนดใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจาํ

ทุกไตรมาส โดยจัดให้มีผูต้รวจสอบภายในทั้งจากภายในบริษัทฯ และว่าจา้งจากภายนอกตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายในตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนีห้ากผู้ตรวจสอบภายในพบจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนดา้นระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ จะรายงานส่ิงท่ีตรวจพบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริหาร รวมถึงผูบ้ริหารฝ่ายงานท่ีมีการคน้พบจุดบกพร่องใหร้บัทราบ และติดตามใหม้ีการปรบัปรุงโดยเร็ว การปฏิบตัิงาน

ของผูต้รวจสอบภายในของบรษิัทฯ มีความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบรหิารและฝ่ายงานตา่งๆ ในบรษิัท 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ขึน้ตรงและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ กาํหนดว่าหากเกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างรา้ยแรงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทาํท่ี

ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั ผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการ

บรษิัทรบัทราบโดยเรว็ เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม  

ทัง้นี ้ภายหลงัประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ

และเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบ

ควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ใหส้ามารถป้องกนัทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ จากการท่ี

กรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ และ

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเพียงพอแลว้ สาํหรบัการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการ

ควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารสาํคญัท่ีทาํใหก้รรมการ ผูส้อบบญัชี

และผูม้ีอาํนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 

 

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก  คือ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด                    

เป็นผูต้รวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาํปีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรบัทราบแลว้ โดยมีนายอภินันทน ์ ศรีปราโมช เป็นหัวหนา้

ทีมงานตรวจสอบ และจัดใหม้ีฝ่ายตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้ใหน้างอุมาพร ภูเวียงแกว้ เป็น

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีประสานงานและติดตามการตรวจสอบภายในกบัผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงาน

ภายนอก ตลอดจนให้คาํแนะนาํแก่หน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานใหถู้กตอ้งตามกระบวนการและระบบการควบคุม

ภายใน รวมถึงใหค้าํแนะนาํการปรบัปรุงคู่มือการปฏิบตัิงานของระบบงานต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจบุนั  ทัง้นี ้เมื่อการตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบภายในเสร็จสิน้ ผูต้รวจสอบภายในจะแจง้ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส โดยรายงานดังกล่าวจะนําเสนอต่อท่ีประชุม

http://www.jknglobal.com/
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คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาสเช่นกัน นอกจากนี้เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ หากพบว่ามีขอ้เสนอแนะบางประเด็นท่ีมีความสาํคญัควรท่ีจะแกไ้ขติดตามโดยเร็ว ก็จะใหผู้ต้รวจสอบภายใน

เขา้ตรวจสอบติดตามการดาํเนินการแกไ้ขนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีดว้ย และรายงานผลการติดตาม

การดาํเนินการแกไ้ขนัน้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบต่อไปบรษิัทฯ  

นอกจากนี ้มีนางสาววรศิรน์ลิน สภุาสนนัท ์เลขานุการบรษิัท ทาํหนา้ท่ีรบัผิดชอบ กาํกบัดแูลการปฏิบตัิของบรษิัท 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี ระเบียบขอ้บงัคบับริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง อาทิ 

พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 

2535 เป็นต้น ให้ค ําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเร่ืองท่ีต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้

คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานปฏิบัติอย่างถูกตอ้ง รวมถึงติดตามกฎเกณฑใ์หม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท และว่าจา้ง 

บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอร ์จาํกดั ท่ีปรกึษากฎหมายภายนอก เพ่ือใหค้าํปรกึษาและแนะนาํแนวทางปฏิบตัิท่ีถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้รายละเอียดผูด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ัดการหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทซึ่งทาํหนา้ท่ีกาํกับ

ดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

กลุ่มบรษิัทมีนโยบายการทาํรายการระหว่างบรษิทัและบรษิัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้ใน

ปัจจบุนัและในอนาคตตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ ซึ่งรายการระหว่างกนัไดก้ระทาํอย่างยตุิธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจการค้า  (Fair and at arms’ length) ของบริษัท  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณ ฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย

คณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีความเห็น

ว่าการทาํรายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและไดค้าํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นสาํคญั 

โดยรายการระหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ได้

เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 6 และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) โดยสรุปรายการท่ีมี

นัยสาํคัญในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการใหค้วามเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 

1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 ไดด้งันี ้
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ชื่อผู้เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(ล้านบาท)    

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2561 2560 

1. รายได้จากการขาย       

บริษัท เจเคเอ็น เบเน่ จาํกดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจฑุาธิบดิ์ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 
 

รายไดจ้ากการขาย 0.07 0.08 1.27 มีการจาํหน่ายสินคา้ประเภท DVD / Blu-ray Box Sets 

ในราคาท่ีเป็นไปตามนโยบายการขายสนิคา้ใหคู้่คา้ทั่วไป 

จึงเห็นว่าการทาํรายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคา

ยตุิธรรม 

บริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ตเวิรค์  

จาํกดั 

 นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

 

รายไดจ้ากการขาย

โฆษณา 

32.98 - - มีการจาํหน่ายเวลาโฆษณาผ่านทางสถานีโทรทศันใ์น

ระบบดิจิตอลและดาวเทียม ในราคาท่ีเป็นไปตามนโยบาย

การขายเวลาโฆษณาใหคู้่คา้ทั่วไป จึงเห็นว่าการทาํ

รายการมีความสมเหตสุมผลและมีราคายติุธรรม 

รวมรายได้จากการขาย 33.05 0.08 1.27   

2. ค่าใช้จ่าย        

บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกัด 

 

 

 
 

 นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

 
 

ค่าเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน

และค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 

 

 

 
 

19.72 12.15 9.39 เช่าพืน้ท่ีเพื่อใชเ้ป็นสถานประกอบการของบริษัทฯ  

สญัญาเช่ามีอาย ุ3 ปี โดยอตัราค่าเช่าเมื่อเทียบกบั 

บริเวณใกลเ้คียงแลว้ มีความสมเหตสุมผล ทัง้ในดา้น 

ขนาดพืน้ท่ี ภาพลกัษณ ์และความสะดวกในทาํเลท่ีตัง้ 

 
 



  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 135 

 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(ล้านบาท)    

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2561 2560 

  ค่าเช่าพืน้ท่ีโกดงัสินคา้ 0.14  0.17 0.17 บริษัทฯ มีรายการเช่าคลงัสินคา้ 28.8 ตร.ม. สาํหรบัเก็บ

สินคา้ และวสัดอุปุกรณข์องบริษัทฯ โดยมีอายสุญัญา

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 - 31สิงหาคม 2562 มีอตัรา

ค่าเช่าไม่สงูกว่าค่าเช่าในพืน้ท่ีใกลเ้คียง 

 

ค่าเช่ารถยนต ์ 0.69 - - บริษัทฯ ทาํการเช่ารถยนตเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานทั่วไป

ของบริษัทฯ โดยมีอายสุญัญา  

1 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563  

มีอตัราค่าเช่าไม่สงูกว่าค่าเช่ารถยนตป์ระเภทหรือรุน่ท่ี

ใกลเ้คียงกนั 

 

บริษัท สทุศัน ์ชดัเจน จาํกดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ค่าบริการพนกังาน 4.56 - - บริษัทฯ มีการจัดหาพนักงานทาํความสะอาด, พนกังาน

ขบัรถยนต,์ พนกังานตอ้นรบั, พนกังานซ่อมบาํรุง และโดย

มีอายสุญัญาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 

2562 โดยอตัราค่าบริการตามราคาสญัญา และมีราคา

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 
 

รวม  ค่าใช้จ่าย 25.11 12.32 9.56   

     



  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 136 

 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(ล้านบาท)    

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2561 2560 

3. ซือ้สินค้า        

บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกดั 

 

 

 
 

 นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ซือ้สินคา้ - - 0.44 บริษัทฯ ซือ้สินคา้เพื่อใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิตสินคา้

สาํเรจ็รูปภายใตช่ื้อ คู่พระบารมี ในราคาท่ีตกลงกันตาม

สญัญา จึงเห็นว่าการทาํรายการมีความสมเหตสุมผลและ

มีราคายตุิธรรม 

บริษัท เจเคเอ็น คาเฟ่ จาํกดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ซือ้สินคา้ 0.06 - - บริษัทฯ  ซือ้สินคา้เพื่อใชใ้นงาน event ของบริษัทฯ โดย

ราคาเป็นไปตามท่ีมีขายใหคู้่คา้ทั่วไป 

รวม  ซือ้สินค้า 0.06  - 0.44   

4. ลูกหนีก้ารค้า        

บริษัท เจเคเอ็น เบเน่ จาํกดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ลกูหนีก้ารคา้ 0.13  0.05 0.60 เป็นยอดคา้งชาํระจากการจาํหน่ายสินคา้ประเภท DVD / 

Blu-ray Box Sets 



  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 137 

 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(ล้านบาท)    

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2561 2560 

บริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ตเวิรค์  

จาํกดั 

 นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ลกูหนีก้ารคา้ 35.21 - - เป็นยอดคา้งชาํระจากรายไดค่้าโฆษณา 

รวม  ลูกหนีก้ารค้า 35.34  0.05 0.60   

5. เจ้าหนีอ้ื่น        

บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกัด  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบริษัทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

เจา้หนีอ้ื่น 0.41  - - เป็นยอดคา้งชาํระจากค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการส่วนกลาง 
 

บริษัท เจเคเอ็น คาเฟ่ จาํกดั  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 
 

เจา้หนีอ้ื่น 0.07  - - เป็นยอดคา้งชาํระจากค่าสินคา้ 

 

 

 

 
 

รวม  เจ้าหนีอ้ื่น 0.48  - -   



  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1)  ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 138 

 

ชื่อผู้เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ/ยอดคงค้าง  

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(ล้านบาท)    

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน / 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2561 2560 

6. เงินมัดจาํล่วงหน้า - ค่าเช่าสาํนักงาน        

บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกัด  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามในกิจการดงักลา่ว 

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ 2.00  1.63 0.85 ยอดเงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ จากการเช่าอาคาร 

สาํนกังาน และคลงัสินคา้ 

รวม  เงินมัดจาํล่วงหน้า - ค่าเช่าสาํนักงาน 2.00 1.63 0.85   

7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        

บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกัด  นายจกัรพงษ์ และนางสาวพิมพอ์มุา  

จกัราจุฑาธิบด์ิ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ  

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามในกิจการดงักล่าว 

ค่าเช่าคา้งจ่าย 0.09  0.23 0.38 เป็นยอดคา้งชาํระจากค่าเช่าอาคารสาํนกังาน 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื่นๆ 0.11  - - เป็นยอดคา้งชาํระจากค่าบริการ 

รวม  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.20  0.23 0.38   

 



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 139 

 

12.2 มาตรการการทาํรายการระหว่างกัน  

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบรษิัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นใน การเขา้ทาํรายการ

และความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจปกติใน

อุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทาํรายการ

ดงักล่าว ในระดบัเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าการทาํรายการดังกล่าวนัน้ มีการกาํหนด

ราคาหรือเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญใน การพิจารณารายการ

ระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุน้แลว้แต่

กรณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. รายการให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกาํหนดราคาและเงื่อนไข

ทางการคา้ต่างๆ จะตอ้งมีหลักเกณฑ์ในการกาํหนดราคาและเงื่อนไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกคา้ทุกราย ทั้งท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและไม่เก่ียวขอ้งกนักบับรษิัท (Arm’s length basis) 

2. รายการซือ้ผลิตภณัฑห์รือรบับรกิาร: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคา

และเงื่อนไขทางการคา้ต่าง ๆ ระหว่างบรษิัทกบัคู่คา้นัน้ จะตอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับท่ีคู่คา้นัน้ไดม้ีการกาํหนดใหก้ับ

บคุคลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่บรษิัทรวมทัง้การเขา้ทาํรายการดงักล่าว จะตอ้งไม่ทาํใหบ้รษิัทเสียประโยชน ์

3. รายการเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน: เป็นรายการท่ีอาจจะเกิดขึน้เป็นครัง้คราวตามความจาํเป็นและเหมาะสม เช่น เพ่ือ

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือขยายกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการทํารายการดังกล่าวคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลสาํหรับ การเข้าทาํ

รายการดงักล่าว 

สําหรับการอนุมัติการทํารายการระหว่างกันนั้น ผู้ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย 

ในการทาํรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี ้เพ่ือให้มั่นใจว่า การเขา้ทาํ

รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ แต่เป็นการทาํรายการ

ท่ีบริษัทฯ ไดค้าํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุราย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของ

บรษิัท (แบบ 56-1) 

ภายหลงัจากการเขา้เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขัน้ตอน

ของสาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและตลาดหลักทรพัยฯ์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทาํรายการระหว่างกัน 

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นภายใตก้ฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนอย่าง

เครง่ครดั 
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12.3 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันกับบคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นอนาคต 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการเข้าทาํรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ในอนาคต  โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้โดยทั่วไปกับบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) เช่น 

การซือ้ลิขสิทธ์ิ จา้งพากษ์ แปล การเช่าสตูดิโอ และการเรียกเก็บค่าบรกิารระหว่างกนั เป็นตน้ บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายใน

การทาํรายการระหว่างกนัใหม้ีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ

ได้กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แลว้ตามท่ีกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหป้ฏิบตัิตามสญัญาท่ีตกลงรว่มกนัอย่างเครง่ครดัพรอ้มทัง้กาํหนดราคา

และเงื่อนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์

ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีมีการเข้าทํารายการใหม่  หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเงื่อนไขท่ีแตกต่างจากเดิม  

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ 

ใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการดงักล่าวทกุๆ ไตรมาส 

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธรุกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการคา้โดยทั่วไป และรายการระหว่าง

กนัอ่ืนๆ บริษัทฯ จะดาํเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนในการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกันท่ีระบุไวข้า้งตน้ ก่อนการทาํ

รายการ 

 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 141 

ส่วนที ่3  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 

13.1 งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

งบการเงนิ ชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ บริษัทผู้สอบบัญช ี

ปี 2562 นายกฤษดาเลิศวนา 4958 บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ปี 2561 นายกฤษดาเลิศวนา 4958 บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ปี 2560 นายกฤษดาเลิศวนา 4958 บรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

13.2 รายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินสาํหรบัปี 2560 - 2562 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินท่ีตรวจสอบและสอบ

ทาน และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทไดแ้สดงฐานะการเงินผลการดาํเนินงานการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ

กระแสเงินสดสาํหรบัแต่ละปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 2562  

รายการแสดงฐานทางการเงิน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 925.49  29.49 125.88  3.87 116.94 2.92 
เงินลงทนุชั่วคราว -  - 12.87  0.40 0.16 0.00 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 739.98  23.58 1,117.59  34.37 1,816.20 45.34 
สินคา้คงเหลือ 21.25  0.68 4.92  0.15 1.03 0.03 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 38.41  1.22 67.67  2.08 68.22 1.70 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 12.56  0.40 10.15 0.31 21.32 0.53 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,737.69 55.37 1,339.08 41.19 2,023.87 50.53 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนั 78.74 2.51 16.28  0.50 20.46 0.51 
อปุกรณ ์ 22.16 0.71 44.73  1.38 79.29 1.98 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สทิธิ์รายการ 102.90 3.28 655.21  20.15 411.82 10.28 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิ์รายการ 1,184.27 37.73 1,181.01  36.33 1,447.10 36.13 
ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์ 0.80 0.02 4.34  0.13 13.34 0.33 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0.96 0.03 0.95  0.03 2.16 0.05 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 11.03 0.35 0.01       

  
0.30 7.62 0.19 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,400.86 44.63 1,912.12 58.81 1,981.79 49.47 
รวมสินทรัพย ์ 3,138.55 100.00 3,251.20 100.00 4,005.66 100.00 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 523.14 16.67 93.95  2.88 300.00 7.49 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 79.60 2.53 132.61  4.06 134.39 3.36 
ส่วนของหุน้กูท้ี่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 599.04 19.09 -  - 893.34 22.30 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 2.09 0.07 3.56  0.11 3.92 0.10 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16.26 0.52 4.47  0.14 16.95 0.42 
เงินรบัล่วงหนา้คา่สิทธิ ์ 64.43 2.05 49.80  1.53 2.15 0.05 
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาํส่ง 5.96 0.19 2.13  0.07 6.86 0.17 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 5.16 0.16 5.60  0.17 16.70 0.42 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,295.68 41.28 292.12  8.95 1,374.31 34.31 
หุน้กู-้สทุธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - - 884.63  27.21 395.41 9.87 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 6.72 0.22 8.16  0.25 4.21 0.11 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 9.77 0.31 12.23  0.38 16.66 0.42 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16.49 0.53 905.02  27.84 416.28 10.39 
รวมหนี้สิน 1,312.17 41.81 1,197.14  36.82 1,790.59 44.70 
ทนุเรือนหุน้       

ทนุจดทะเบียน       

หุน้สามญั 648,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท       

     (2560: หุน้สามญั 540,000,000 หุน้มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 270.00  8.60 324.00  9.97 324.00 8.09 
ทนุออกจาํหน่ายและชาํระแลว้       
หุน้สามญั 540,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท  270.00  8.60 270.00  8.30 270.00 6.74 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 1,022.48 32.58 1,022.48 31.45 1,022.48 25.23 
กาํไรสะสม       
     จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18.19 0.58 29.77  0.92 32.40 0.81 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 521.80 16.62 737.91  22.70 896.29 22.38 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้  (6.10) (0.19)  (6.10) (0.19) (6.10) (0.15) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,826.37 58.19 2,054.06 63.18 2,215.07 55.30 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,138.54 100.00 3,251.20 100.00 4,005.66 100.00 
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งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 2562 

 งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายไดจ้ากการขาย 18.64 1.61 36.47  2.56  9.70 0.57 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 64.41 5.57 50.03  3.52  43.34 2.53 

รายไดค้่าสิทธิ ์ 1,070.71 92.66 1,317.74  92.63  1,641.82 95.97 

รายไดอ่ื้น 1.82 0.16 18.37     1.29  15.89 0.93 

รวมรายได้ 1,155.58 100.00 1,422.61 100.00  1,710.75 100.00  

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุขาย2 5.58 0.48 13.66     0.96  3.67 0.27 

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 22.65 1.96 30.80     2.17  28.89 1.69 

ตน้ทนุค่าสิทธิ 637.38 55.16 834.39    58.65  966.52 56.50 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 32.13 2.78 51.71     3.63  47.56 2.78 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 132.43 11.46 137.81     9.69  251.18 14.68 

รวมค่าใช้จ่าย 830.17 71.84 1,068.37  75.10  1,297.82 75.86 

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 325.41 28.16 354.24  24.90  412.93 24.14 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (85.10) (7.36)  (67.37)  (4.74) (94.72) (5.54) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 240.31 20.80 286.87    20.17  318.21 18.60 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (52.64) (4.56)  (59.19)  (4.16) (65.40) (3.82) 

กาํไรสาํหรับปี/งวด 187.67 16.24 227.68    16.00  252.81 14.78 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (2.85) (0.25) - - - - 

หกั ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 0.57 0.05 - - - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 185.39 16.04 227.68  16.00  252.81 14.78 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท)       

กาํไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 0.31  0.37  0.42  
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งบกระแสเงนิสดของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 2562    

                                                                       (หน่วย ลา้นบาท) 

งบกระแสเงินสด 
สาํหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 240.31 286.87 318.21 

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน    

ค่าเสื่อมราคา 2.75 7.12 14.47 

ค่าตดัจาํหนา่ย 616.46 779.63 930.87 

ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู )โอนกลบัรายการ(  (0.31) (0.40) 21.65 

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่าหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ - (0.07) - 

กาํไรจากการขายหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ - (1.74) (0.03) 

โอนกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน - - (7.01) 

ค่าตดัจาํหนา่ยค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 12.25 13.17 10.48 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 1.81 2.46 4.42 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 0.63 2.70 28.53 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 67.07 52.85 83.95 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินดาํเนินงาน 940.97 1,142.59 1,405.54 

สินทรพัยด์าํเนนิงาน )เพ่ิมขึน้ (ลดลง     

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (440.21)  (380.67) (749.54) 

สินคา้คงเหลือ (11.98) 16.32  3.89 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 25.87  (29.25) (0.56) 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (6.63) 1.87  (9.40) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 8.11 1.44  1.98 

หนีส้ินดาํเนินงานเพ่ิมขึน้ )ลดลง(     

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (33.15) 13.62  (24.93) 

เงินรบัล่วงหนา้คา่สิทธิ 64.43  (13.72) (47.65) 

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาํส่ง (139.87)  (3.82) 4.72 

สาํรองเบีย้ปรบัเงินเพ่ิม (22.07) - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (64.83) 0.44  11.12 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 320.34 748.83 595.17 

จ่ายดอกเบีย้ (58.76)  (61.94) (77.78) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (52.25)  (70.43) (55.89) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 209.33 616.46 461.50 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

ซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ -  (820.00) - 

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ - 809.10  12.74 

เงินฝากระยะยาวสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ -  (0.16) - 

ซือ้อปุกรณ ์ (9.95)  (13.16) (5.05) 

ซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ลิขสิทธิ์รายการ (760.63)  (737.94) (275.05) 

ซือ้ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอร ์ -  (3.59) (2.83) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สิทธิรายการลดลง )เพ่ิมขึน้(  79.32 (552.30) 106.98 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกนัลดลง )เพ่ิมขึน้(  (36.18) 62.46 (0.02) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (727.44) (1,255.59) (163.23) 
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งบกระแสเงินสด 
สาํหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรบัสทุธิจากการออกหุน้กู ้ 202.01 272.41 393.63 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ )ลดลง(  113.35  (429.19) 206.05 

จ่ายชาํระหนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ (0.61)  (3.69) (4.53) 

เงินสดรบัค่าหุน้เพ่ิมทนุ-สทุธิ 1,085.60 - - 

จ่ายเงินปันผล - - (91.80) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,400.35 (160.47) 503.35 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 882.24 (799.60) (8.96) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วนัตน้ปี 43.25 925.49 125.88 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 925.49 125.88 116.92 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด 

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด 

   

ซือ้สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าซือ้ 9.41 5.56 - 

ซือ้อปุกรณแ์ต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ - 10.98 2.99 

ซือ้ซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอรท์ี่ยงัไม่ไดช้าํระ - 0.19 0.76 

ซือ้ลิขสิทธิ์รายการแต่ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 16.87 38.21 18.47 
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13.3 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่าํคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
สาํหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)   
  

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.34 4.58 1.47 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.29 4.30 1.41 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.20 0.82 0.55 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เท่า 2.23 1.51 1.16 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 163.76 241.24 315.58 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ1 เท่า 0.37 1.04 1.23 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย1 วนั 998.09 349.63 295.79 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ เท่า 23.60 20.94 19.18  

ระยะเวลาชาํระหนี ้ วนั 15.47 17.43 19.03 

Cash Cycle 2 วนั 148.30 223.81 296.55 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratios)      

อตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 42.31 37.41 41.05 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 28.20 25.23 24.36 

อตัรากาํไรอ่ืน รอ้ยละ 0.16 1.29 0.93 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร รอ้ยละ 64.33 184.81 111.76 

อตัรากาํไรสทุธิ รอ้ยละ 16.24 16.00 14.78 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ รอ้ยละ 15.80 11.73 11.84 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratios)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ รอ้ยละ 13.46 11.09 11.38 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 63.99 63.49 62.45 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 0.48 0.45 0.47 

อตัราการหมนุของสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 3 เท่า 0.97 1.11 1.25 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)      

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 0.72 0.58 0.81 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) 4 เท่า 5.45 12.71 7.65 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) 5 เท่า 0.30 0.46  0.43  

อตัราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได ้ค่าเส่ือมราคา (net debt to 

EBITDA ratio) 6  

        

เท่า 0.22 0.76 1.08 

อตัราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย (B/E,P/N size to interest 

bearing debt ratio) 

         

เท่า - - - 

อตัราส่วนหนีสิ้นทีม้ีภาระดอกเบีย้ท่ีครบกาํหนดภายใน 1 ปี ต่อหนีสิ้นท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด (เท่า) (Interest Bearing Debt matured in 1 year to total 

interest bearing Debt) 7 เท่า 0.99 0.10 0.75 

อตัราส่วนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสิ้นรวม (Loan from Financial Institution 

to Total Debt Ratio) เท่า 0.40 0.08 0.17 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้DSCR (Debt Service Coverage Ratio)8 เท่า 0.82 11.55 1.15 

อตัราการจ่ายเงินปันผล9 รอ้ยละ N/A N/A 0.34 
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หมายเหต ุ:      1 อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลอืและระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ คาํนวณจากสินคา้คงเหลือเฉพาะผลิตภณัฑ ์ไม่นบัรวมลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์นื่องจากรายการ

ดงักล่าวถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
2 Cash Cycle ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาํหรบัปี 2561 และ 2562 คาํนวณจาก ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย หกัดว้ย ระยะเวลาชาํระหนี ้โดยปี 2560 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีโครงการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่วงดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้ Cash Cycle 

สาํหรบัปี 2561 และ 2562 สะทอ้นถึงการดาํเนินธรุกิจของบริษัทฯ จึงไม่ไดร้วมระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยดงักล่าว 
3 เนื่องจากลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งใชส้ินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจ จึงเพ่ิมการคาํนวณอตัราการหมนุของสินทรพัยไ์ม่

มีตวัตนในการอธิบาย เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างชดัเจน โดยคาํนวนจาก อตัราการหมนุของสินทรพัยไ์มมีตวัตน = รายไดค้่าสิทธิ์/สินทรพัย์

ไม่มีตวัตน (เฉลี่ย)    
4              คาํนวณจาก (กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน +ดอกเบีย้จ่ายจากการดาํเนินงาน + ภาษี) / ดอกเบีย้จากการดาํเนินงาน การลงทนุและการจดัหาเงิน 
5        คาํนวณจาก กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / (การจ่ายชาํระหนีส้นิ+ รายจ่ายลงทนุ+ ซือ้สนิทรพัย ์+เงินปันผลจ่าย) 
6 คาํนวณจากหนีส้ินรวม - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทเพ่ือคา้ / (กาํไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและคา่ใชจ้่าย ภาษีเงิน

ได+้ค่าเสื่อมราคา +หนีส้งสยัจะสญู +ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน) 
7        คาํนวณจาก หนีส้ินระยะสัน้เฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย และหนีส้ินระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายที่จะถึงกาหนดชาระคืนภายใน 12 เดือน นบัจากวันสิน้

รอบระยะเวลารายงาน / หนีส้ินระยะสัน้และระยะยาวเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่าย ทัง้หมดในงบการเงินรวม 
8        DSCR คาํนวณจาก กาํไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) หารด้วย (หนีส้ินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบีย้ + 

หนีส้นิระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกาํหนดภายใน 1 ปี) 
9        บริษัทฯไม่มีเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2560 - 2561 สาํหรบัปี 2562 คาํนวณจาก มลูค่าเงินปันผลรวมในระหว่างปี / กาํไรสทุธิ 

 



 

(  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด )มหาชน(  
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14 . การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 วิเคราะหก์ารดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

            
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

รายไดร้วม 1,422.61  1,710.75  288.14  20.25%  

EBIT 354.24  412.93  58.69  16.57%  

ตน้ทนุทางการเงนิ 67.37  94.72  27.35  40.60%  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ 59.19  65.40  6.21  10.49%  

กําไรสุทธิ           227.68  252.81  25.13  11.04%  

อตัรากาํไรสทุธิ (ROS) 16.00% 14.78%   

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.37 0.42 0.05  13.51%  

 

รายได้รวม 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีรายไดร้วมเท่ากับ 1,710.75 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้จาก

ปีก่อนเท่ากบั 288.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 20.25 ทัง้นีร้ายไดข้องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในแต่ละธุรกิจสาํหรบั

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีการเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกบัรายไดป้ระเภทเดียวกนัจากปีก่อน ดงันี ้(1) รายไดค้่าสิทธิจาก

ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์เติบโตเท่ากับรอ้ยละ 24.59 (2) รายไดจ้ากการให้บริการจากธุรกิจบริการ

โฆษณา ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 13.37 และ (3) รายไดจ้ากการขายจากธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 73.40 

กาํไรสุทธิ 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีกาํไรสทุธิเท่ากบั 252.81 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตเพ่ิมขึน้

จากปีก่อนเท่ากับ 25.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.04 ซึ่งเพ่ิมขึน้เน่ืองจากรายไดร้วมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 เพ่ิมขึน้จากปีก่อนในอตัรารอ้ยละ 20.25 แต่จากการท่ีบริษัทฯ ไดล้งทุนซือ้คอนเทนตเ์พ่ิมขึน้เร่ือยมาตัง้แต่ปี 2560 เพ่ือ

รองรบัการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงค่าเงินบาทท่ีแข็งตวัมากขึน้ทาํใหบ้รษิัทฯเกิดผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนมากขึน้ตามไป

ดว้ย ส่งผลใหอ้ตัราส่วนรายไดร้วมต่อกาํไรสทุธิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกบัปีก่อนจะพบว่าลดลงจาก

รอ้ยละ 16.00 เป็นรอ้ยละ 14.78 ในขณะท่ีอตัราส่วนค่าใชจ้่ายเมื่อเทียบกบัรายไดร้วมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 13.32 เป็นรอ้ยละ 17.46 โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นไปตามปัจจยัท่ีอธิบายขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 



 

(  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด )มหาชน(  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 149 

 

 
 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

1. ธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์         

 รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลูกคา้-คา่สทิธิ 1,317.74  1,641.82  324.08  24.59%  

 -  ขายภายในประเทศ 933.24  1,123.83  190.59  20.42%  

 -  ขายต่างประเทศ 384.50  517.99  133.49  34.72%  

 ตน้ทนุค่าสทิธ ิ 834.39  966.52  132.13  15.84%  

กําไรขัน้ต้นธุรกิจขายสิทธิ 483.35  675.30  191.95  39.71%  

อัตรากําไรขัน้ต้น 36.68% 41.13%     
      

2. ธุรกิจบริการโฆษณา         

 รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลูกคา้-การใหบ้ริการ 50.03  43.34   (6.69) (13.37%) 

 ตน้ทนุการใหบ้ริการ 30.80  28.89   (1.91) (6.20%) 

 กําไรขัน้ต้นธุรกิจบริการโฆษณา 19.23  14.45   (4.78) (24.86%) 

 อัตรากําไรขั้นต้น 38.44% 33.34%      
          

3. ธุรกิจขายผลิตภณัฑ์         

 รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลูกคา้-ขาย 36.47  9.70   (26.77) (73.40%) 

 ตน้ทนุขาย 13.66  3.67   (9.99) (73.13%) 

 กําไรขัน้ต้นธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 22.81  6.03   (16.78) (73.56%) 

 อัตรากําไรขั้นต้น 62.54% 62.16%      
          

 กําไรขัน้ต้นรวม 525.39  695.78  170.39  32.43%  

 อัตรากําไรขั้นต้นรวม 37.41% 41.05%      

ธุรกิจให้บริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายไดค้่าสิทธิเท่ากับ 1,641.82 ลา้นบาท โดยสามารถจาํแนกได้

เป็นการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศเป็นจาํนวน 1,123.83 ลา้นบาท และ 517.99 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยคิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 68.45 และรอ้ยละ 31.55 ของรายไดค้่าสิทธิ ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีก่อนเป็นจาํนวน 324.08 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 24.59 โดยปัจจยัหลกัท่ีส่งผลใหร้ายไดค้่าสิทธิของปี 2562 เพ่ิมขึน้ คือ รายไดจ้ากการจาํหน่ายคอนเทนตส์ู่ต่างประเทศ 

ซึ่งบรษิัทฯเริ่มมีการจาํหน่ายคอนเทนตไ์ปต่างประเทศเมื่อปลายไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลสรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 



 

(  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด )มหาชน(  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 150 

 

 

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

Cabsat 163.27  163.22   (0.05) (0.03%) 

Cabsat, VOD 5.60  296.66  291.06  5,197.50%  

DTT 383.11  289.83   (93.28) (24.35%) 

DTT, Cabsat 432.66  240.89   (191.77) (44.32%) 

DTT, Cabsat, VOD 121.41  21.76   (99.65) (82.08%) 

DTT, Cabsat, VOD, Home, Cinema -  0.46  0.46  100.00%  

DTT, Cabsat, Home, Cinema -  1.74  1.74  100.00%  

DTT, VOD 20.85  -   (20.85) (100.00%) 

VOD 180.15  608.72  428.57  237.90%  

VOD, Home 10.55  18.22  7.67  72.70%  

Home 0.14  -   (0.14) (100.00%) 

Ancillary -  0.32  0.32  100.00%  

 รวมรายได้ค่าสิทธิตามประเภทสิทธิ์ทีใ่ห้กับลูกค้า 1,317.74  1,641.82  324.08  24.59%  

เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธิท่ีใหก้ับลูกคา้นั้นจะพบว่าสิทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิคอนเทนตผ่์านการออกอากาศทาง

สถานีโทรทศันร์ะบบเคเบิลและดาวเทียม หรือ Cabsat กลบัมาเติบโตอีกครัง้ เน่ืองจากลกูคา้ตอ้งการซือ้ลิขสิทธิ์สาํเรจ็รูปมาก

ขึน้เพ่ือใชบ้ริหารเวลาในช่องรายการของตนเอง นอกจากนีจ้ากการบริโภคของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงจากการดูหนังผ่าน

โทรทศันม์าเป็นดูผ่านทางอินเตอรเ์น็ตออนไลนส่์งผลใหก้ารขายสิทธ์ิเผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางอินเตอรเ์น็ตหรือระบบ

วดิีโอ หรือ VOD เพ่ิมขึน้เช่นเดียวกนั ในขณะท่ีการขายลิขสิทธ์ิท่ีเผยแพรผ่่านการออกอากาศทางสถานีโทรทศันร์ะบบดิจิตอล 

หรือ DTT นัน้กลบัลดลง ก็สืบเน่ืองดว้ยจากการท่ีมีลกูคา้บางรายของบริษัทฯทาํการคืนใบอนญุาตประกอบกิจการทีวีดิจิตลัไป

นั่นเอง  

สาํหรบัตน้ทุนค่าสิทธิ (ประกอบดว้ย ค่าตัดจาํหน่าย และค่าพากยแ์ละค่าแปลเป็นหลัก) สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษิัทฯ มีตน้ทนุค่าสิทธิเท่ากบั 966.52 ลา้นบาท และ 834.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 15.84 เน่ืองจาก บริษัทฯ มีการลงทนุในคอนเทนตเ์พ่ิมในระหว่างปี 2562 และ 2561 เป็นจาํนวนเงิน 1,189.04 ลา้น

บาท และ 776.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ือรองรบัการเติบโตของธุรกิจทั้งการจาํหน่ายภายในประเทศและการส่งออกไปยัง

ต่างประเทศเพ่ิมขึน้ ส่งผลใหค้่าตดัจาํหน่ายเพ่ิมขึน้ และทาํใหต้น้ทนุค่าสิทธิงวดปัจจบุนัเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปีกอ่น 

ทัง้นีบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีกาํไรขัน้ตน้จากธุรกิจใหบ้ริการและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต ์สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากบั 675.30 ลา้นบาท และ 483.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 39.71 และอตัรา

กาํไรขัน้ตน้ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 41.13 และ 36.68 ตามลาํดบั 

สาํหรบั Backlog การจาํหน่ายคอนเทนตข์องบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมลูค่าเท่ากบั 278.04 ลา้นบาท 

 

 

 



 

(  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด )มหาชน(  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 151 

 

ธุรกิจบริการโฆษณา 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากับ 43.34 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อน เป็นจาํนวน 6.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 13.37 ซึ่งสาเหตุหลกัมาจาก ในช่วงครึ่งปีแรกนัน้บรษิัท

ย่อยมีลกูคา้ลดลงเหลือเพียงรายเดียว อนัเป็นมาจากสญัญาท่ีบรษิัทย่อยไดท้าํไวก้ับลกูคา้รายดงักล่าว ทัง้นีส้าํหรบัครึง่ปีหลงั 

กลุ่มบรษิัทมีการขายเวลาโฆษณาเพ่ิมมากขึน้จากการท่ีบรษิัทย่อยท่ีดาํเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเก่ียวกบัเศรษฐกิจภายใตช้ื่อ 

JKN-CNBC เริ่มออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2562 ผ่านทางสถานีโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล และส่ือออนไลน ์รวมไปถึงการ

ดาํเนินงานของอีกหน่ึงดว้ย 

ธุรกจิขายผลิตภัณฑ ์

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ป็นจาํนวนเงิน 9.70 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อนเป็นจาํนวน 26.77 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 73.40  ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการท่ี บริษัทฯไม่มีการผลิต

สินคา้ออกมาเพ่ือจาํหน่ายเพ่ิมเติมตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา เพ่ือลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือของบรษิัทฯ 

รายได้อื่น 

รายไดอ่ื้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการเป็นตัวแทนการจาํหน่ายคอนเทนต ์ดอกเบีย้รบั 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและกาํไรจากเงนิลงทนุระยะสัน้ โดยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายไดอ่ื้นเท่ากบั 15.89 

ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจํานวนเงิน 2.48 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากปีท่ีแล้ว บริษัทฯ มีกําไรจากอัตรา

แลกเปล่ียน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกลุเงินดอลล่าสหรฐัอเมริกาในระหว่างปี 

2561 ส่งผลใหก้ารท่ีบรษิัทฯเริ่มมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายคอนเทนตส์ู่ต่างประเทศมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดขึน้ ในขณะท่ี

ปี 2562 นีค้่าเงินบาทปรบัตวัแข็งค่าขึน้มาตัง้แต่ตน้ปี ส่งผลใหง้วดนีม้ียอดคงเหลือเป็นขาดทนุ 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรกิาร  

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใชจ่้ายในการจดังาน (Event)  20.79 10.57 (10.22) (49.16%) 

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 25.70 29.91 4.21 16.38% 

อืน่ ๆ 5.22 7.08 1.86 35.63% 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 51.71 47.56 (4.15) (8.03%) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิารสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปีก่อน เป็นจาํนวน 4.15 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 8.03 เน่ืองจาก เมื่อปีท่ีแลว้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจดังานประชาสมัพนัธร์่วมกับลกูคา้ท่ีเป็น

สถานีโทรทัศนร์ะบบดิจิตอลเพ่ือเป็นการโปรโมทและประชาสมัพันธค์อนเทนตใ์หเ้ป็นท่ีรูจ้กัแก่ผูช้มซีรีย ์ซึ่งปีนีไ้ม่ไดม้ีการจัด

งานดงักล่าวแลว้ภายหลงัท่ีคอนเทนตข์องบริษัทฯเป็นท่ีรูจ้กัและติดตลาดมากขึน้ ทาํใหค้่าใชจ้่ายในการขายและการบริการ

ลดลง 

 

 

 



 

(  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด )มหาชน(  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 152 

 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  

ล้านบาท 2561 2562  +/(-)   +/(-) %  

ค่าใชจ่้ายพนกังานและผูบ้ริหาร 86.79  131.82  45.03  51.88%  

ค่าทีป่รึกษา 11.53  14.05  2.52  21.86%  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น -  34.88  34.88 100.00%  

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ 0.52 21.65  21.13 4,063.46% 

อืน่ ๆ 38.97  48.78  9.81  25.17%  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 137.81  251.18  113.37  82.27%  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 251.18 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน เป็น

จาํนวนเงิน 113.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 82.27 เน่ืองจาก (1) การเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่ายพนกังานและผูบ้ริหาร 

โดยเพ่ิมขึน้เท่ากับ 45.03 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 51.88 ซึ่งสอดคลอ้งกบัจาํนวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือรองรบักบัการ

ขยายตวัของธุรกิจ (2) การเพ่ิมขึน้ของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยในปีปัจจบุนับรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยั

จะสูญเพ่ิมเป็นจาํนวน 21.13 ลา้นบาท (โดย ณ วนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยไดร้บัชาํระเงินจากลกูหนี้

การคา้ท่ีถูกตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแลว้เป็นจาํนวน 12.70 ลา้นบาท และรบัชาํระเป็นเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ไวแ้ลว้เป็นจาํนวน 

25.60 ลา้นบาท) และ (3) การเพ่ิมขึน้ของรายการขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน โดยเพ่ิมขึน้เท่ากบั 34.88 ลา้นบาท ซึ่งมีสาเหตุ

หลกัมาจากค่าเงินบาทท่ีแข็งตวัมากขึน้และบริษัทฯมีลกูหนีก้ารคา้ต่างประเทศเป็นจาํนวน 24.11 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา 

ส่งผลใหบ้รษิัทฯเกิดผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายทางการเงินเท่ากับ 94.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 

เป็นจาํนวนเงิน 27.35 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 40.60 โดยสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนักบัการเพ่ิมขึน้ของบญัชีหุน้กู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด )มหาชน(  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 153 

 

 
 

ล้านบาท 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 +/(-) +/(-)% 

สินทรัพย์         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทนุชั่วคราว               138.76  117.10   (21.66) (15.61%) 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอื้น่            1,117.59  1,816.20  698.61  62.51%  

สนิทรพัย์หมนุเวียนอืน่                 82.73  90.57  7.84  9.48%  

เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ้สทิธิรายการ               655.21  411.82   (243.39) (37.15%) 

สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน - ลขิสทิธิร์ายการ            1,181.01  1,447.10  266.09  22.53%  

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่                 75.90  122.87  46.97  61.88%  

รวมสินทรัพย์         3,251.20  4,005.66  754.46  23.21%  

หนีสิ้น         

เงนิกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ                 93.95  300.00  206.05  219.32%  

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่ึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี                       -  893.34  893.34  100.00%  

หนีส้นิหมนุเวียนอืน่               198.17  180.97   (17.20) (8.68%) 

หุน้กู ้- สทุธิจากส่วนทีถ่ึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี               885.00  395.00   (490.00) (55.37%) 

หนีส้นิไม่หมนุเวียน                 20.02  21.28  1.26  6.29%  

รวมหนีสิ้น         1,197.14  1,790.59   593.45  49.57%  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น         2,054.06  2,215.07  161.01  7.61%  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         3,251.20  4,005.66  754.46  23.21%  

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 4,005.66 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากยอดคงเหลือ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 754.46 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.21 โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก 

(1) ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 698.61 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 62.51 ซึ่งสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมขึน้

ของรายไดข้องบริษัทฯ และบรษิัทย่อย ทัง้นี ้สาํหรบัลกูหนีก้ารคา้ท่ีคา้งชาํระเกิน 6 เดือน จาํนวน 510.75 ลา้น

บาท ปัจจุบนับริษัทฯ ไดร้บัการชาํระจากลกูคา้แลว้เท่ากับ 264.86 ลา้นบาท และสาํหรบัลูกหนีก้ารคา้ท่ีคา้ง

ชาํระนอ้ยกว่า 6 เดือนนัน้ บรษิัทฯ ก็ไดร้บัชาํระมาแลว้เท่ากบั 95.98 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ 28 กุมภาพนัธ ์2563) 

แม้ว่าลูกหนี้การค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะมีมูลค่าเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ผูบ้ริหารยังคงเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ทางธุรกิจท่ีผ่านมา บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ได้

โดยเฉพาะลกูคา้รายใหญ่ ซึ่งไม่เคยมีประวตัิดา้นการไม่ชาํระเงิน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯมีลูกคา้ต่างประเทศจาํนวน 4 รายจาก 6 รายใหญ่ท่ีไดร้บัการตรวจสอบความมีตวัตนและ

พิจารณาความสามารถในการชาํระหนีจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงแลว้เพ่ือรบัทาํประกันการชาํระ

หนีข้องลูกหนี ้และปัจจุบันบรษิัทฯอยู่อยู่ในขั้นตอนการทาํสัญญารบัประกันการชาํระหนีก้ับสถาบันการเงิน

ดงักล่าว ทาํใหบ้รษิัทฯยิ่งมีความเชื่อมั่นต่อการรบัชาํระเงินจากลกูหนีเ้พ่ิมมากขึน้ 

(2) เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซือ้สิทธิรายการลดลงเป็นจาํนวนเงิน 243.39 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 37.15 เน่ืองจาก

มีการจ่ายเงินจองลิขสิทธิ์คอนเทนตเ์พ่ิมเพ่ือรองรบัการเติบโตของธุรกิจใหบ้รกิารและจาํหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ท่ีมีรายไดเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นจาํนวนเงิน 1,052.21 ล้านบาท และมีการโอนรบัเป็นสินทรัพยลิ์ขสิทธ์ิ

3. ข้อมูลสรุปฐานะการเงนิของกลุ่มธุรกิจ 



 

(  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด )มหาชน(  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 154 

รายการเป็นจาํนวนเงิน 1,295.60 ลา้นบาท โดยทั้งนีย้อดคงเหลือสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น (1) การจ่ายเงิน

ล่วงหนา้เพ่ือต่ออายุลิขสิทธ์ิคอนเทนตเ์ดิมเป็นประมาณ 15.22 ลา้นบาท (2) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนตส์าํหรบั

สิทธิในประเทศเป็นจาํนวนเงินประมาณ 81.91 ล้านบาท และ (3) การจองลิขสิทธ์ิคอนเทนต์สาํหรับสิทธิ

ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินประมาณ 314.69 ลา้นบาท เพ่ือรองรบัแผนการเติบโตดา้นการส่งออกลิขสิทธ์ิคอน

เทนตข์องบรษิัทฯ 

(3) ลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมขึน้ 266.09 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 22.53 โดยในระหว่างปี 2562 มีการลงทุน

ค่าลิขสิทธิ์รายการเป็นจาํนวน 1,189.04 ลา้นบาท โดยแบ่งออกไดเ้ป็น (1) การซือ้เพ่ือต่ออายลิุขสิทธ์ิคอนเทนต์

เดิมเป็นประมาณ 73.89 ลา้นบาท (2) การซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตส์าํหรบัสิทธิในประเทศเป็นจาํนวนเงินประมาณ 

115.30 ลา้นบาท และ (3) การซือ้ลิขสิทธ์ิคอนเทนตส์าํหรบัสิทธิต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินประมาณ 999.85 

ลา้นบาท เพ่ือรองรบัแผนการเติบโตดา้นการส่งออกลิขสิทธ์ิคอนเทนตข์องบริษัทฯ นอกจากนีม้ีค่าตดัจาํหน่าย

เป็นจาํนวนเงิน 929.56 ลา้นบาท และมกีารโอนกลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงิน 7.01 ลา้นบาท 

(4) สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 46.97 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 61.88 โดยมีสาเหตหุลกัมา

จากการเพ่ิมขึน้ของบัญชีอุปกรณ์ของบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินธุรกิจผลิตรายการข่าวเก่ียวกับ

เศรษฐกิจภายใตช้ื่อ JKN-CNBC ซึ่งเริ่มออกอากาศในเดือนกรกฎาคม 2562 ผ่านทางสถานีโทรทศันใ์นระบบ

ดิจิตอล และส่ือออนไลน ์รวมไปถึงการเพ่ิมขึน้ของบญัชีซอฟทแ์วรค์อมพิวเตอรเ์พ่ือใชใ้นการดาํเนินงานในดา้น

ปฏิบตัิการรวมไปถึงดา้นบรหิารของกลุ่มบรษิัทฯ  

หนีส้ินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 1,790.59 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 

593.45 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 49.57 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของหุน้กูเ้ป็นจาํนวน 403.34 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน

หมนุเวียนในการดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 2,215.07 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้เป็นจาํนวน 

161.01 ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึน้จากกาํไรจากการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เป็นจาํนวน 252.81 ลา้นบาท

นอกจากนีบ้ริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ต่อหุ้นสามัญจาํนวน 

540,000,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 91.80 ลา้นบาท และจัดสรรสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเป็นจาํนวน 2.63 ลา้นบาท ซึ่ง

ครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

สภาพคลอ่งและความพอเพียงของเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.47 

เท่า และ 4.58 เท่า ตามลาํดบั และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่ากับ 1.41 เท่า และ 4.30 เท่า ตามลาํดบั โดยมีสาเหตุ

สาํคญัมาจากการท่ีบรษิัทฯและบรษิัทย่อย มีหุน้กูท่ี้จะครบกาํหนดชาํระภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ทาํใหต้อ้งจดัประเภทหุน้

กูด้งักล่าวเป็นหนีสิ้นหมนุเวียน ทาํใหย้อดคงเหลือของหนีสิ้นหมนุเวียนเพ่ิมขึน้ จึงทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องและมีอตัราส่วน

สภาพคล่องหมนุเรว็ ของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยปรบัตวัลดลง 

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 0.81 เท่าและ 0.58 เท่า ตามลาํดบั ซึ่งปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากหุน้กูท่ี้เพ่ิมขึน้เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน

บรษิัทฯ 



 

(  บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด )มหาชน(  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 155 

 

14.2  ปัจจัยหรือเหตกุารณท์ีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคัญในอนาคต 

 โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ “ปัจจยัความเส่ียง” 

 

 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู  หนา้ที่ 1 

 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 

“บริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทฯ ขอรบัรอง

ว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี ้

บรษิัทฯ ขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแลว้ 

(2) บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทัง้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบรษิัทฯ 

ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บรษิัทฯ แลว้ ซึ่งครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทาํท่ีมิชอบ 

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย 

 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ ได้รบัรองความถูกตอ้งแลว้  

บริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้นายธีรภทัร ์ เพ็ชรโปรี เป็นผูล้งลายมือชื่อกาํกบัเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ

ชื่อของ นายธีรภัทร ์ เพ็ชรโปรี กาํกับไว ้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษัทฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดังกล่าว

ขา้งตน้” 

 

ชื่อ ตาํแหน่ง  ลายมือชื่อ 

1. นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ ์ กรรมการบรษิัท และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ  
  

2. นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์ กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจ้ดัการสาย

งานคอนเทนต ์
  

 

 
 
 

ชื่อผู้รับมอบอาํนาจ ตาํแหน่ง  ลงลายมือชื่อ 

นายธีรภทัร ์ เพ็ชรโปรี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและ

บญัชี 
  

 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 

 

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 

 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

• กรรมการอิสระ : 

14 พฤศจิกายน 2558 

• ประธานกรรมการ : 

14 พฤศจิกายน 2558 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ : 

14 พฤศจิกายน 2558 

 

 

70 - ปริญญาตร ี 

สาขาวิทยาศาสตร ์

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 โรงเรียนนายเรือ 

- วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 4515 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ 82/2010 

- ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการและจาํหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2558 – 2559 ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั 

ใหบ้ริการและจาํหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

และกรรมการอิสระ 

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร ์

จาํกดั (มหาชน) 

จั ด ห า  ผ ลิ ต  แ ล ะ

จาํหน่ายเครื่องด่ืม 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

และกรรมการอิสระ 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 

จาํกดั (มหาชน) 

สินเช่ือทะเบียนรถ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บ ริ ษั ท  เ อ ส  แ อ น ด์  เ จ 

อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล  

เ อ น เ ต อ ไ พ ร ส์  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

 

ผลิตเครื่องสาํอาง 

 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสรุชยั ชมภไูพสร 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการอิสระ : 

 14 พฤศจิกายน 2558 

•กรรมการตรวจสอบ : 

 14 พฤศจิกายน 2558 

•ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน : 

  30 พฤษภาคม 2559 

59 - ปริญญาโท  

สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยั ธุรกิจบณัฑิตย ์

- ปริญญาตร ีสาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ 52/2006 

- หลกัสตูร Board Nomination 

and Compensation 

Program (BNCP) รุน่ 8/2019 

- ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บริษั ท  เจเค เอ็นโกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการและจาํหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2558 –2559 กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

บริษั ท  เจเค เอ็นโกลบอล 

มีเดีย จาํกดั 

ใหบ้ริการและจาํหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

และ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกัด

(มหาชน) 

นํา เข้าแล ะจําห น่ าย

เครื่องจักรหนักท่ีใช้ยก

แผ่นเหล็ก 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท สาํนักงาน พี.บี.เอส 

จาํกดั 

ตรวจสอบบญัชี 

 

 

 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายปรีชา บณุยกิดา 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง และกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

• กรรมการอิสระ : 

  14 พฤศจิกายน 2558 

• กรรมการตรวจสอบ : 

  14 พฤศจิกายน 2558 

•ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง:15 สิงหาคม 2559 

•กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน : 

  30 พฤษภาคม 2559 

59 - ปริญญาโท สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตร ีสาขานิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตร ีสาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรกฎหมาย

มหาชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ 8/2004 

- ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2558 – 2559 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ขนส่งภาคอีสาน2559 

จาํกดั 

ขนส่งและขนถ่ายสินค้า

และคนโดยสารทัง้ทางบก

ทางนํ้าและทางอากาศ

ทั้ งาย ในป ระ เท ศ แ ล ะ

ระหว่างประเทศ 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อารียา พรอพเพอรตี์ ้

จาํกดั (มหาชน) 

อสงัหาริมทรพัย ์

2540 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวร อพารท์เมนท ์

จาํกดั  

บริการใหเ้ช่าท่ีพกัอาศยั 

2538 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ยิ่งถาวรปิโตรเลียม 

จาํกดั 

 

 

บริการคา้ปลีกนํา้มนั 

  

 

 

 

 

  



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 

 

 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์

(ช่ือ-นามสกลุเดิม : นางธิติญา 

พงศพ์นัธุว์ฒันา) 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการอิสระ : 

 14 พฤศจิกายน 2558   

•กรรมการตรวจสอบ : 

 14 พฤศจิกายน 2558 

•กรรมการบริหารความเส่ียง: 

 15 สิงหาคม 2559 

41 - ปริญญาโท  

สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตร ีคณะบญัชี สาขา

บญัชีตน้ทนุ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

- Graduate Diploma in 

Business Degree Majoring 

in E-commerce Edith 

Cowan University  Australia 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ 122/2015 

- หลกัสตูร Advanced Audit 

Committee Program  

รุน่ 22/2016 

- หลกัสตูร Risk management 

Program for Corporate 

Leader  

รุน่ 3/2016 

 

 

- ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

บ ริษั ท  เจ เค เอ็น  โก ลบ อ ล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการและจาํหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2558 – 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บ ริษั ท  เจ เค เอ็น  โก ลบ อ ล 

มีเดีย จาํกดั 

ใหบ้ริการและจาํหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บ ริ ษั ท  ค อ น ส ต รั ค ชั่ น 

คอนกรีต จาํกดั 

ผลิตจําหน่ายและจัดส่ง

คอนกรีตผสมเสรจ็ 

2555 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท อินทรินสิค รีซอรส์เซส 

จาํกดั 

นํ า เ ข้ า แ ล ะ จํ า ห น่ า ย            

ถ่านหิน 

    

    

    



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 

 

  

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวธิติญา ทวีธรรมสถิตย ์

 (ต่อ) 

 - หลกัสตูร Family Business 

Governance for 

Sustainability รุน่ 3/2015 

- หลกัสตูร Financial 

Statements for Directors 

(FSD) รุน่ 31/2016 

- โครงการ Certificate of 

BUSINESS ADVISOR 

รุน่ 17 คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

      

 
 
 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 

 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดสว่น 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา

กรรมการบริษัท 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการบริษัท : 

 9 สิงหาคม 2562   

(เริ่มดาํรงตาํแหน่ง   

  10 สิงหาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน), Illinois 

Benedictine College  

- วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต 

(Metallurgy), Lehigh 

University 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 

CMA-GMS 1, Capital 

Market Academy Executive 

Education, ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร

ผูบ้ริหารระดบัสงู, สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูร Advanced Audit 

Committee, รุน่ 25/2017 

- หลกัสตูร Corporate 

Governance for Capital 

Market Intermediaries รุน่ 

3/2015 

- หลกัสตูรบทบาทของประธาน

กรรมการ 2000 ปี 2548 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(DCP) ปี 2546  

- ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บ ริษั ท  เจ เค เอ็น  โก ล บ อ ล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการและจาํหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ (มีอาํนาจ) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

ก า ร ผ ลิ ต เ ค รื่ อ ง ห อ ม 

เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง  แ ล ะ

ผลิตภณัฑใ์นหอ้งนํา้ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ (มีอาํนาจ) บริษัท เอสอี ดิจิทลั จาํกดั กิ จ ก รรม ก า รให้ เงิน ทุ น

นอกเหนือจากการให้กู้ยืม

เงิน 

2561 – 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บริษัท อินโนคอนเนควิสาหกิจ

เพื่อสงัคม จาํกดั 

กิจกรรมให้คาํปรึกษาดา้น

การบริหารจัดการอ่ืนๆซึ่ง

มิไดจ้ดั ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (มีอาํนาจ) บริษัท แอ๊บโซลทูโยคะ จาํกดั ธุ รกิ จ เพื่ อ สุ ข ภ า พ แ ล ะ

ความงาม 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ (มีอาํนาจ) บริษัท บริหารสินทรพัย ์

ลมุพินี จาํกดั 

กิจกรรมทางการเงนิอ่ืนๆซึง่

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

2559 – 2562 กรรมการ บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิ

หลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

กิจกรรมทางการเงนิอ่ืนๆซึง่

มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟูดส ์กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

การขายส่งเนื้อสัตว์และ

ผลิตภณัฑเ์นือ้สตัว ์

2558 – 2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 

2557 - ปัจจบุนั ประธาน มลูนิธิคณุหญิงลาํภ ูสิทธ

สยามการ 

องคก์รการกศุล 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดสว่น 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา 

(ต่อ) 

 

 

 

2556 – 2557 อนกุรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 

2555 – 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิปป้ิง จาํกดั 

(มหาชน) 

การขนส่งสินค้าทางทะเล

และตามแนวชายฝ่ังทะเล 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทหลกัทรพัย ์จดัการ

กองทนุ อินโนเทค จาํกดั 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร

หลักทรัพย์การลงทุนและ

กองทุน (ยกเว้น กองทุน

บาํเหน็จบาํนาญ) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ (มอีาํนาจ) บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิ

โก ้จาํกดั 

กิจกรรมนายหน้าซื ้อขาย

หลกัทรพัย ์

2552 – 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิ

โก ้จาํกดั 

กิจกรรมนายหน้าซื ้อขาย

หลกัทรพัย ์

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ (มีอาํนาจ) รอง

ประธานกรรมการ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษัทหลกัทรพัย ์ซีมิโก ้จาํกดั 

(มหาชน) 

กิจกรรมบริการทางการเงิน

อ่ืนๆ (ยกเวน้กิจกรรมการ

ประกันภัย  และกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญ) ซึ่งมิได้

จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมพฒันาประชากรและ

ชมุชน 

อ ง ค์ ก ร เ อ ก ช น

สาธารณประโยชน ์

2538 - ปัจจบุนั กรรมการและรองประธาน มลูนิธิศรีวิสารวาจา องคก์รการกศุล 

 

 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ ์จกัราจฑุาธิบด์ิ 

 

กรรมการ(กรรมการผู้มีอ ํานาจลง

นามผูกพันบริษัท)กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนประธาน

กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นามผกูพนับริษัท) : 

  7 พฤษภาคม 2556 

•ประธานกรรมการบริหาร  : 

  30 พฤษภาคม 2559 

•กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน : 30 พฤษภาคม 

2559 

•ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร : 

 30 พฤษภาคม 2559 

•กรรมการผูจ้ดัการ(รกัษาการ) : 

  29 มถินุายน2559 

• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 

  กรรมการผูจ้ดัการ : 

  11 พฤษภาคม 2561 

41 - Bachelor of Arts, Major 

International Releations, 

Bond University,Australia 

- ประกาศนียบัตรหลกัสูตรกล

ยุ ท ธ์ ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

อสงัหาริมทรพัย ์จฬุาลงกรณ ์

มหาวิทยาลยั รุน่ท่ี 47 

- ห ลั ก สู ต ร Di r e c t o r 

Accred ita tion  P rogram 

(DAP) 123/2016 

 

60.91(2) พี่ชายนางสาว

พิมพอ์มุา  

จกัราจฑุาธิบด์ิ 

2561 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

กรรมการ (กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

ผูกพันบ ริษั ท )กรรมการสรรห าแ ละ

กํ า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้า ท่ี

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

 

 

2559 – 2561 

 

 

 

 

 

กรรมการ (กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

ผูกพันบ ริษั ท )กรรมการสรรห าแ ละ

กํ า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้า ท่ี

บ ริ ห า ร แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร 

(รกัษาการ)  

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

 

 

2556 – 2559 

 

 

กรรมการ (กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

ผูกพันบ ริษั ท )กรรมการสรรห าแ ละ

กํ า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

บริษัท เจเคเอ็น  โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั 

 

 

 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท ยไูนเต็ดแลนด ์จาํกดั ก า ร ซื ้ อ แ ล ะ ก า ร ข า ย

อสังหาริมทรัพ ย์ท่ี เป็น

ของตนเองท่ีไม่ใช่  เพื่ อ

เป็นท่ีพกัอาศยั 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 

 

บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ ์

จาํกดั 

อยู่ ระหว่างศึกษาธุรกิจ

สถาบันฝึกอบรมบุคคล 

คณะบคุคล/นิติบคุคล 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 

 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ ์จกัราจฑุาธิบด์ิ 

(ต่อ) 

    2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั ผลิ ต รายก ารข่ าว เกี่ ย วกับ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ผ่ า น ท า ง

สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

และส่ือออนไลน ์

     2557 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 

บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็ม ซี 

จาํกดั 

 

 

ตวัแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณา

ส ถ านี โท รทั ศ น์ ระบ บ ผ่ าน

ดาวเทียม และสถานีช่องอ่ืนๆ 

ภายใต้สิทธิในการจําหน่าย

ของกลุ่มบริษัทฯ 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น รีเวอรคิ์ง 

คอมเพล็กซ ์จาํกดั 

ใ ห้ เ ช่ า  ศู น ย์ ก า ร ค้ า 

(Community mal) 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท ์

จาํกดั 

รา้นสะดวกซือ้และมินิมารท์ 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  ค อ ฟ ฟ่ี 

จาํกดั 

จาํหน่ายเครือ่งด่ืม Amezon 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น  โกลบอล    

โฮลดิง้ จาํกดั 

ประกอบธุรกิจถือหุน้ในบริษัท

อ่ืน(Holding company) 

     2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เบเน่ จาํกดั จํา ห น่ า ย ช า  ก า แ ฟ  โก โก้

เครื่องด่ืมทัง้รอ้นและเย็น 

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล 

จาํกดั 

ธุรกิจให้บริการขายช่วงเวลา

โฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์

ระบบผ่านดาวเทียม 

     2556 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

 

บริษัท บนฟ้าสถาพร จาํกดั ใ ห้ เ ช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์

สงัหารมิทรพัย ์

     2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น เอนเนอรจี์ 

จาํกดั 

ขายปลีกเชือ้เพลิงยานยนตร์

ในสถานีป๊ัม 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายจกัรพงษ ์จกัราจฑุาธิบด์ิ 

(ต่อ) 

    2554 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น อชิ จาํกดั 

(เดิ ม ช่ือ  บ ริษั ท  อ ชิแ ก๊ ส 

จาํกดั) 

การขายปลีกเชื้อเพลิงยาน

ยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี 

ป๊ัม 

     2554 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ลีฟวิ่ง เน็ท

เวิรค์ จาํกดั 

ขายผลิตภณัฑอ์ปุโภคบริโภค 

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บ ริษั ท  แ อ น ด รูว์  บิ ล ดิ ้ ง 

จาํกดั 

รับ เห ม า ก่ อ ส ร้า ง อ า ค า ร 

อาค ารพ าณิ ช ย์  แ ล ะ ท่ี อ ยู่

อาศยั 

     2548 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ 

จาํกดั 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ 

 

กรรม การ (กรรมการผู้มี อ ําน าจ            

ลงนามผกูพนับริษทั) 

กรรมการบริหาร และรองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานบริหาร 

 
วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการ : 14 พฤศจิกายน 2558 

•กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั

บริษัท:   30 พฤษภาคม 2559 

•กรรมการบริหาร :  30 พฤษภาคม 

2559 

•รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

บริหาร : 30 พฤษภาคม 2559 
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- Bachelor of Arts, Major 

Mass Communication,  

Bond University,Australia 

 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ 122/2015 
 

- หลกัสตูร TLCA Executive 
Development Program 
(EDP)รุน่ที่ 18 ซึ่งจดัโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบยีน
ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอ้งสาว 

นายจกัรพงษ ์ 

จกัราจฑุาธิบด์ิ 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

 

กรรมการ (กรรมการผู้มีอาํนาจ

ล ง น า ม ผู ก พั น บ ริ ษั ท )

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ร อ ง

กรรม ก ารผู้ จัด การส ายงาน

บริหาร 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

 

 

2558 – 2559 กรรมการ (กรรมการผู้มีอาํนาจ

ล ง น า ม ผู ก พั น บ ริ ษั ท )

ก รรม ก า รบ ริห า ร  แ ล ะ รอ ง

กรรม ก ารผู้ จัด การส ายงาน

บริหาร 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

 

 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น อชิ จาํกดั การขายปลีกเชื้อเพลิงยาน

ยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี 

ป๊ัม 

2559 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 

 

บริษัท เบเน่ บางแค จาํกดั 

 

 

กิ จ ก า รร้าน ก า แ ฟ เบ เก อ รี่ 

ไอศกรีม รวมทั้งการจาํหน่าย

อาหารและเครื่องด่ืม 

2557 – ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 

 

บริษัท เจเคเอ็นโนว์เลดจ ์

จาํกดั 

 

อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจสถาบนั

ฝึกอบรมบุคคล คณะบุคคล/

นิติบคุคล 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั ผลิ ต รายก ารข่ าว เกี่ ย วกับ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ผ่ า น ท า ง

สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

และส่ือออนไลน ์
 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 12 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบด์ิ 

 (ต่อ) 

 

  

 

 

 

  2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี 

จาํกดั 

ตวัแทนจาํหน่ายเวลาโฆษณา

ส ถ านี โท รทั ศ น์ ระบ บ ผ่ าน

ดาวเทียม และสถานีช่องอ่ืนๆ 

ภายใต้สิทธิในการจําหน่าย

ของกลุ่มบริษัทฯ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท ์

จาํกดั 

รา้นสะดวกซือ้ และมินิมารท์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล 

จาํกดั 

ธุรกิจให้บริการขายช่วงเวลา

โฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์

ระบบผ่านดาวเทียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 13 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย 

 

กรรมการ (กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม

ผกูพนับริษัท)กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารและรองกรรมการ

ผูจ้ดัการอาวโุส 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการ : 14 พฤศจิกายน 2558 

•กรรมการผู้มี อ ํานาจลงนามผูกพัน

บริษัท: 8 กนัยายน 2560 

•กรรมการบริหาร : 30 พฤษภาคม 2559 

•กรรมการบริหารความเส่ียง: 

 15 สิงหาคม 2559 

•รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน

และบญัชี : 
  30 พฤษภาคม 2559 

• ร อ ง ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร อ า วุ โส  :            

16 มกราคม 2561 (เริ่มดาํรงตาํแหน่ง 

16 กมุภาพนัธ ์2561) 

49 - ปริญญาตร ี สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

- ห ลั ก สู ต ร  D i r e c t o r 

A cc re d ita tion  P ro g ram 

(DAP) รุน่ 122/2015 

 

- ห ลัก สูต ร  CFO in Practice 

รุ่ น ท่ี  7/2017 ส ภ า วิ ช า ชี พ

บญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ไม่ม ี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหารความ

เส่ียงกรรมการบริหาร และรอง

กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2559 – 2561 กรรมการ กรรมการบริหารความ

เส่ียงกรรมการบริหาร และรอง

กรรม ก ารผู้ จัด การส ายงาน

การเงินและบญัชี 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2558 – 2559 กรรมการ กรรมการบริหาร และ

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

การเงินและบญัชี 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

2557 – 2558 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน 

 

 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั 

 

ให้บริการและจําหน่าย

สิทธิคอนเทนต ์

 

2556 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริษัท บริษัท บนฟ้าสถาพร จาํกดั ให้ เ ช่ าอสั งห าริม ท รัพ ย์

สงัหาริมทรพัย ์

2544 – 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น แ ล น ด์

มารค์ จาํกดั 

 

 

 

 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์

 

 

 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 14 

 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสมัพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวกมลรตัน ์มงคลครุธ 

 

กรรมการ กรรมการบริหาร และรอง

กรรมการผูจ้ัดการสายงานการตลาด

และการขาย 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•กรรมการ : 25 เมษายน 2561 

•กรรมการบริหาร : 30 พฤษภาคม 

2559 

•รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย

และการตลาด  :  30 พฤษภาคม 

2559 

•รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานขาย : 
  11พฤษภาคม 2561 

57 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด  

มห าวิท ยาลัยราชภัฎ สวน 

สนุนัทา 

- ห ลั ก สู ต ร  D i r e c t o r 

A c cre d ita tio n  P rog ram 

(DAP) รุน่ 157/2019 

 

- ไม่ม ี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหาร  

และรองกรรมการผู้จัดการ

สายงานขาย 

บริษั ท  เจเค เอ็น  โกลบ อล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2559 – 2561 กรรม การบ ริห ารแ ละรอง

กรรมการผู้จัดการสายงาน

ขายและการตลาด 

บริษั ท  เจเค เอ็น  โกลบ อล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2558 – 2559 กรรมการบริหาร และรอง

กรรมการผู้จัดการสายงาน

ขายและการตลาด 

บริษั ท  เจเค เอ็น  โกลบ อล 

มีเดีย จาํกดั 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2556 – 2558 

 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

 

 

บริษั ท  เจเค เอ็น  โกลบ อล 

มีเดีย จาํกดั 

 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2556 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บรษิัท บนฟ้าสถาพร จาํกดั ใ ห้ เ ช่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์

สงัหาริมทรพัย ์

2550 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มารค์ 

จาํกดั 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 15 

 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายธีรภทัร ์ เพ็ชรโปร ี

 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

การเงินและบญัชี 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

• ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสาย

งานการเงินและบญัชี : 

  28 กมุภาพนัธ ์2560  

  (เริม่ดาํรงตาํแหน่ง 15 มีนาคม 

2560) 

•รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

การเงินและบญัชี:  

  16 มกราคม 2561  

  (เริ่มดาํรงตาํแหน่ง 16 กุมภาพันธ ์

2561) 

 

45 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- CertifiedPublic Accountants 

of Thailand (CPA) No.6332 

- หลกัสตูร Strategic CFO in 

Capital Markets รุน่ท่ี 6 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

0.009 ไม่ม ี 2561– ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการสาย

งานการเงินและบญัชี 

บริษั ท  เจเค เอ็น  โกลบ อล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2560– 2561 ผูช่้วยรองกรรมการผู้จัดการ

สายงานการเงินและบญัชี 

บริษั ท  เจเค เอ็น  โกลบ อล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2548 – 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี บริษัท  แพ น  ราชเทวี  ก รุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 

ก า รผ ลิ ต แ ล ะจําห น่ าย เว ช

สาํอางและเครื่องสาํอาง 

2546 – 2548 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษัท แอดวานซ ์สไปรูลิน่า ไบ

โอเทคโนโลยี จาํกดั 

 

การผลิตผลิตภัณฑอ์าหารอ่ืนๆ 

ซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

    

 

 

 

 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 16 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายบรรพต  ชวาลกร 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

การลงทนุ 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

• รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

ปฏิบติัการ :16 มกราคม 2561   

(เริ่มดาํรงตาํแหน่ง   

  1 กมุภาพนัธ ์2561) 

• รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

การลงทนุ: 10 สิงหาคม 2561 

 

47 - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์

แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี  ห ลั ก สู ต ร

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ม ห า บั ณ ฑิ ต 

ส า ข าวิ ช าก าร เงิน  ห ลัก สู ต ร

น า น า ช า ติ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ธรรมศาสตร ์

- ปริญ ญาตรี คณ ะบริหารธุรกิจ 

(สาขาวิชาการบญัชี) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- Certified Public Accountants 

of Thailand (CPA) No.5139 

 

 

 

 

 

- ไม่ม ี 2561– ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการสาย

งานการลงทนุ 

บริษั ท  เจ เค เอ็น  โกลบ อล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2561 รองกรรมการผู้จัดการสาย

งานปฏิบติัการ 

บริษั ท  เจ เค เอ็น  โกลบ อล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2556 - 2561 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท วินคอร์ นิกซ์ดอร์ฟ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(ปัจจุบัน คือ ดีโบลด์ นิกซ์

ดอรฟ์) 

การจัดจําหน่ายอุปกรณ์และ

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกสส์าํหรับ

ธนาคารและธุรกิจคา้ปลีก  

2550 - 2556 Financial Controller บ ริษั ท  เม ท เล่ อ ร ์-โท เล โด 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ

บํา รุงรักษาเครื่องจักรและ

เครื่องชั่งอตุสาหกรรม 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

http://mt.yellowpages.co.th/
http://mt.yellowpages.co.th/


    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 17 

 

 
ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสมัพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสมบติั  กิตติบนัเทิงกลุ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

•รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ : 

  16 มกราคม 2561 

 (เริ่มดาํรงตาํแหน่ง 1กมุภาพนัธ ์

2561) 

 

 

49 - ปริญญาโท 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ

นวัตกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณ ฑิต สาขาการจัดการ

ธุรกิจโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้ธนบรุ ี

- ปริญญาตร ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา

วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส ์ 

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์

 

0.005 ไม่ม ี 2561– ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จัดการสาย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษั ท  เจ เค เอ็น  โกลบ อล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2559 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เซน เทคโนโลยี จาํกดั ขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกม

และซอฟตแ์วรส์าํเรจ็รูป 

2556 - 2559 ผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท เซน เทคโนโลยี จาํกดั ขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกม

และซอฟตแ์วรส์าํเรจ็รูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105550070498&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105550070498&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105550070498&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105550070498&jpTypeCode=5


    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 18 

 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวสธุานชุ  สธีุรวฒันานนท ์

 

รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

คอนเทนต ์

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

• รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

คอนเทนต:์ 10 สิงหาคม 2561  

 (เริ่มดาํรงตาํแหน่ง 

  1 พฤศจิกายน 2561) 

48 - ปริญญาโท 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตร ี 

คณ ะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชา

เทคโนโลยีโทรคมนาคม  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้า

คณุทหารลาดกระบงั 

-  หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP246/2017) 

    สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Diploma 

Examination 61/2017  

    สมาคมส่งเสรมิกรรมการบริษัทไทย 
- วุ ฒิ บั ต ร ห ลั ก สู ต ร ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร

บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์(RE-CU 

Senior 44)  

    สมาคมผูบ้ริหารธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์  

    จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- ไม่ม ี 2561– ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

คอนเทนต ์

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจาํหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2559 - 2561 ผู้อาํนวยการสาํนักงานธุรกิจ

และรฐักิจสมัพนัธ ์

บ ริ ษั ท  ไ ท ย ค ม  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

กิจกรรมการโทรคมนาคม

ผ่านดาวเทียม (ยกเว้นการ

บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สั ญ ญ า ณ

รายการโทรทัศน์/วิทยุผ่าน

ดาวเทียม) 

2557 - 2558 ผูอ้าํนวยการสาํนักงานบริหาร

จัดการสินคา้และบริการและ

ง า น บ ริ ห า ร  In-Flight 

Entertainment& 

Connectivity Service 

บ ริ ษั ท  ไ ท ย ค ม  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

กิจกรรมการโทรคมนาคม

ผ่านดาวเทียม (ยกเว้นการ

บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สั ญ ญ า ณ

รายการโทรทัศน์/วิทยุผ่าน

ดาวเทียม) 

2555 - 2557 ผู้อ ํานวยการสํานักงานโลจิ

สติกสแ์ละงานบริหารจดัการ 

บ ริ ษั ท  ไ ท ย ค ม  จํ า กั ด 

(มหาชน) 

กิจกรรมการโทรคมนาคม

ผ่านดาวเทียม (ยกเว้นการ

บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง สั ญ ญ า ณ

รายการโทรทัศน์/วิทยุผ่าน

ดาวเทียม) 

2551 - 2554 ผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท ดีทีวี เซอรว์สิ จาํกดั การผลิ ตอุป กรณ์ ส่ือสาร

ข้ อ มู ล ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ส่ ง

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไป

ตามสายหรือออกอากาศ 

 
หมายเหต:ุ (1) ขอ้มลูสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2563 

(2) สดัส่วนการถือหุน้ของคณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ ตามที่ระบขุา้งตน้ ประกอบดว้ยส่วนที่คณุจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์เป็นผูถ้ือครองโดยตรง และส่วนทีถ่ือครองผ่าน MEDIA KING CAPITAL LTD. 

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 19 

 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

ชื่อ-สกุล/ ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ  

(%)(1) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาววริศรน์ลิน สภุาสนนัท ์

 

เลขานกุารบรษิัท 

 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

15  สิงหาคม 2559 

(เริ่มดาํรงตาํแหน่ง 19 กนัยายน

2559) 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาตร ีคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

(DAP) รุน่ท่ี 22/2004 

 

- หลกัสตูร Director Certificate 

Program (DCP) รุน่ท่ี 

48/2004 

 

- หลกัสตูร Company 

Secretary Program (CSP) 

รุน่ท่ี 77/2017 

 

- หลกัสตูร Company 

Reporting Program (CRP) 

รุน่ท่ี 17/2017 

0.0006 ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั เลขานกุารบรษิัท  บ ริษั ท  เจ เค เอ็ น  โก ล บ อ ล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ให้บริการและจําหน่ายสิทธิ

คอนเทนต ์

2553 – 2559 กรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม

แทนบริษัท 

บริษัท เอ็มพี จี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) 

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย

โ ส ต ทั ศ น วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์

เทคโนโลยีและเครื่องสาํอาง 

2552 – 2559 เลขานกุารบรษิัท บริษัท เอ็มพี จี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) 

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย

โ ส ต ทั ศ น วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์

เทคโนโลยีและเครื่องสาํอาง 

2548– 2559 กรรมการบริษัท บริษัท เอ็มพี จี คอรป์อเรชั่ น 

จาํกดั (มหาชน) 

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย

โ ส ต ทั ศ น วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ ์

เทคโนโลยีและเครื่องสาํอาง 

2548– 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพี จี คอรป์อเรชั่ น 

จาํกดั (มหาชน) 

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย

โ ส ต ทั ศ น วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์

เทคโนโลยีและเครือ่งสาํอาง 

2548– 2559 ผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการ บริษัท เอ็มพี จี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั (มหาชน) 

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย

โ ส ต ทั ศ น วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์

เทคโนโลยีและเครื่องสาํอาง 

หมายเหต:ุ (1) ขอ้มลูสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เป็นขอ้มลู ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2563



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 20 

 

รายละเอียดการดาํรงตําแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) C, II, VII, 

VIII 

III, VII, 

VIII, XIII 

III, V, VII, 

VIII, XIV 

III, VII, 

VIII, XI 

VIII I, IV, V, 

VIII, X,  XII 

I, IV, 

VIII,X 

I, IV, VIII, 

X, XI, XV 

IV, VIII, 

IX , X 

IX, X IX, X IX, X IX, X VI  

บริษัทย่อย 

1. บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั      I, VIII I, VIII        

2. บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซีจาํกดั      I, VIII I, VIII        

3. บริษัท เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ ์จาํกดั      I, VIII I, VIII        

4. บริษัท เจเคเอ็น นิวสจ์าํกดั      I, VIII I, VIII        

บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. บริษัท เจเคเอ็น แลนดม์ารค์ จาํกดั      I, VIII         

2. บริษัท เจเคเอ็น รเิวอรคิ์งคอมเพล็กซ ์จาํกดั      I, VIII         

3. บริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง เน็ทเวิรค์ จาํกดั      I, VIII         

4. บริษัท เจเคเอ็น คอนเนคท ์จาํกดั      I, VIII I, VIII        

5. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล โฮลดิง้ จาํกดั      I, VIII         

6. บริษัท เจเคเอ็น เอ็นเนอรจี์ จาํกดั      I, VIII         

7. บริษัท บนฟ้า สถาพร จาํกดั      I, VIII  VIII VIII      

8. บริษัท เจเคเอ็น คอฟฟ่ี จาํกดั       I, VIII         

9. บริษัท เจเคเอ็น เบเน่ จาํกดั      I, VIII         

10. บริษัท แอนดรูส ์บิว้ดิง้ จาํกดั      I, VIII         

11. บริษัท เจเคเอ็น อชิ จาํกดั 

      (ช่ือเดิม บริษัท อชิแก๊ส จาํกดั) 

     I, VIII I, VIII        

12. บริษัท ยไูนเต็ดแลนด ์จาํกดั      I, VIII         

13. บริษัท เบเน่ บางแค จาํกดั       I, VIII        

14. บริษัท ที.เอ.ซี คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) C, VII, 

VIII 

             

15. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) C, VII, 

VIII 

             



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 21 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16. บริษัท เอสแอนดเ์จ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอร์

ไพรส ์จาํกดั (มหาชน) 

VII, VIII              

17. บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)  III, VII, 

VIII 

            

18. บริษัท สาํนกังาน พี.บี.เอส จาํกดั  I, VIII             

19. บริษัท อารยีา พรอพเพอรตี์ ้จาํกดั (มหาชน)   III, VII, 

VIII 

           

20. บริษัท ยิง่ถาวร อพารท์เมนท ์จาํกดั   I, VIII            

21. บริษัท ยิง่ถาวร ปิโตรเลียม จาํกดั   I, VIII            

22. บริษัท ขนส่งภาคอีสาน 2559 จาํกดั   I, VIII            

23. บริษัท คอนสตรั๊คชั่น คอนกรีต จาํกดั    VIII, IX           

24.  บริษัท อินทรินสิค รีซอรส์เซส จาํกดั    X           

25.  บริษัท เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั     I, VIII          

26.  บริษัท เอสอี ดิจิทลั จาํกดั     I, VIII          

27.  บริษัท อินโนคอนเนควิสาหกิจเพื่อสงัคม จาํกดั     IV, VIII          

28.  บริษัท แอ๊บโซลทูโยคะ จาํกดั     I, VIII          

29.  บริษัท บริหารสินทรพัย ์ลมุพินี จาํกดั     I, VIII          

30.  บริษัท ไทยฟูดส ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)     C, VIII          

31.  มลูนิธิคณุหญิงลาํภ ูสิทธสยามการ     C          

32.  บริษัท พรีเชียส ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน)     VII, VIII          

33.  บริษัทหลกัทรพัย ์จดัการกองทนุ อินโนเทค จาํกดั     VII          

34.  บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั     I, VIII          

35.  บริษัทหลกัทรพัย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน)     I, VIII, 

XII 

         

36.  สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน     VIII          

37.  มลูนิธิศรีวิสารวาจา     VIII          

 

 



    บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 1 หนา้ 22 

 

 

หมายเหตุ C – ประธานกรรมการ IV – กรรมการบริหาร    VIII – กรรมการบริษัท   XII – ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 I – กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม V – กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  IX – รองกรรมการผูจ้ดัการ  XIII – ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 II – ประธานกรรมการตรวจสอบ VI – เลขานกุารบรษิัท   X – ผูบ้ริหาร   XIV – ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 III – กรรมการตรวจสอบ VII – กรรมการอิสระ    XI – กรรมการบริหารความเส่ียง  XV – รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

 รายนามกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานกุารบริษัท 

1 - พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง  2 - นายสรุชยั ชมภไูพสร   3 - นายปรีชา บณุยกิดา   4 – นางสาวธิติญา  ทวีธรรมสถิตย ์(ช่ือ-นามสกลุเดิม : นางธิติญา พงศพ์นัธุว์ฒันา)  

5 - นายชยัภทัร  ศรีวิสารวาจา  6 - นายจกัรพงษ ์ จกัราจฑุาธิบด์ิ  7 - นางสาวพมิพอ์มุา  จกัราจฑุาธิบด์ิ 8 - นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย   

9 - นางสาวกมลรตัน ์ มงคลครุธ  10 - นายธีรภทัร ์ เพ็ชรโปร ี  11 - นายบรรพต  ชวาลกร  12 - นายสมบติั  กิตติบนัเทิงกลุ   

13 –นางสาวสธุานชุ  สธีุรวฒันานนท ์ 14 - นางสาววริศรน์ลิน  สภุาสนนัท ์

     

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 

 

เอกสารแนบ 2.   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

รายชื่อบริษัทย่อย 

รายชื่อกรรมการ 

นายจักรพงษ ์ 

จักราจุฑาธิบดิ ์

นางสาวพิมพอ์ุมา  

จักราจุฑาธิบดิ ์

1. บรษิัท เจเคเอ็น แชนเนล จาํกดั /, // /, // 

2. บรษิัท เจเคเอ็น นิวส ์จาํกดั /, // /, // 

3. บรษิัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซ ีจาํกดั /, // /, // 

4. บรษิัท เจเคเอ็น โนวเ์ลดจ ์จาํกดั /, // /, // 

หมายเหต:ุ / = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม    // = กรรมการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 

เอกสารแนบ 3.   รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  

ช่ือ-สกุล/ 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประกาศนียบัตร 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่งและช่ือ ช่ือบริษัท 
องคก์ร /  

ประเภทการดาํเนินธุรกิจ 

นางอมุาพร     

ภเูวียงแกว้ 

40 - บ ริห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต  (การ

บญัชี)  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- การอบรมสมัมนา  

-   การบริหารความเสี่ยงเพ่ือ

การวางแผนการตรวจสอบ, 

สภาวิชาชีพบญัชี 

-  Audit  Program  

Development,  

สมาคมผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย 

- Board Risk Oversight 

Roles and Responsibility, 

ตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย 

 

- ไม่มี 2560 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั (มหาชน) 

ให้บ ริการและจําหน่ายสิท ธิ 

คอนเทนต ์

2554 - 2560 

 

ผูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

 

บริษัท ริช่ีเพลซ 2002 จาํกดั 

 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

 

    

 

  



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 3 หนา้ 2 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ วา่จา้งหน่วยงานภายนอก คือ บรษิัท ดี ไอ เอ ออดิท จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยทีมงานตรวจสอบการควบคมุ

ภายใน มีคณุสมบตัิ วฒุิการศกึษา และประสบการณใ์นการทาํงาน ดงันี ้

ช่ือ-สกุล/ 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา /

ประกาศนียบัตร 

สัดส่วน 

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่งและช่ือ ช่ือบริษัท 
องคก์ร /  

ประเภทการดาํเนินธุรกิจ 

นายอภินนัทน ์

ศรีปราโมช 

56 - หลกัสตูร Mini MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บ ริห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต  (การ

บญัชี)  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต(CPA) 

ทะเบียนเลขที่ 5092 

- หลกัสตูรการตรวจสอบภายใน 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย 

 

- ไม่มี 2551 - ปัจจบุนั หัว ห น้าที ม ส่ วน งา น

ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น

บริษัทจดทะเบียน และ

บ ริ ษั ท ที่ เ ต รี ย ม                 

จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์

บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จาํกดั บ ริ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ

ควบคุมภายใน และผู้ตรวจ

สอบบญัชี (Auditor) 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 4  หนา้ 1 

เอกสารแนบ 4.  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

- ไม่มี    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 5  หนา้ 1 

เอกสารแนบ 5.  รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย  จํากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ท่ีมีคุณสมบตัิตามขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของ

ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบรษิัท โดยมรีายนามและการเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 
 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายสรุชยั  ชมภไูพสร กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการตรวจสอบ 3/4 

4. นางสาวธิติญา  ทวีธรรมสถิตย ์

   (ชื่อ-นามสกลุเดมิ :  นางธิติญา     

พงศพ์นัธุว์ฒันา) 

กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 และมี นางอมุาพร  ภเูวียงแกว้ หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งระบไุว้

ในนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) ท่ีกาํหนดขอบเขต หนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบ และระเบียบบริษัทฯ ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยอย่างครบถว้น ไดแ้ก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน กาํกับดูแลงานตรวจสอบ

ภายใน รายการระหว่างกนั การบรหิารความเส่ียง การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจ การพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบัญชี และมีการประเมินตนเองกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีประจาํปี  โดยในปี 

2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จาํนวน 4 ครัง้ ร่วมกับผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงมี

วาระการประชุมเฉพาะผูส้อบบัญชีโดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย  ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคัญของงานท่ีปฏิบัติได้

ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2562 ของบริษัทฯ และ               

บริษัทย่อย ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมตัิ รวมทัง้ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ท่ีมีการพิจารณา           

งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินโดยสอบถามผูส้อบบญัชี           

ในเร่ืองความถูกตอ้ง ครบถว้น การปรบัปรุงรายการบญัชีท่ีสาํคญั ซึ่งผลกระทบต่องบการเงินความเพียงพอของของขอ้มลูท่ี

เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดทาํงบการเงินเป็นไปตามข้อกาํหนดของ

กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลกัการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

สอดคลอ้งกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินมีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

นอกจากนี ้ยงัพิจารณาผลการตรวจสอบกับผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ รบัฟังคาํชีแ้จง ขอ้ตรวจพบ 

ความเห็น และขอ้เสนอแนะของผูท่ี้รบัผิดชอบ 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 5  หนา้ 2 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลงาน

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบัติงานและกาํกับใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน โดยไดส้อบทานผลการตรวจสอบภายใน รว่มกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีบรษิัทฯ ว่าจา้งจากภายนอก 

และหวัหนา้งานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพ่ือก่อใหเ้กิดการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม ตามวตัถปุระสงคก์ารดาํเนินงาน โดยคาํนึงถึงการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร ใหม้ีการใชท้รพัยากรท่ีคุม้คา่

และประหยัด ใหม้ีการดูแลรกัษาทรพัยสิ์นท่ีเหมาะสม และใหม้ีแนวทางการป้องกันการเกิดทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยประเมิน

ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต.  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุม

ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณางบประมาณประจาํปีในการว่าจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน             

มีการประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 

3. การพิจารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชนข์องบริษัทฯ โดยพิจารณาความสมเหตสุมผลของการทาํรายการ การปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งและ

เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักล่าวตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดไว ้
 

4. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

  คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารไดใ้หค้วามสาํคญัและระมดัระวงัต่อการบริหารจดัการความเส่ียงของบรษิัทฯ 
ตลอดจนใหค้าํแนะนาํและเสนอแนะเพ่ือนาํไปปรบัปรุงใหด้ียิ่งขึน้ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนีบ้ริษัทฯ              
มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ีในการประเมินและทบทวนความเส่ียง การจดัทาํแผนงานบริหารจดัการความ

เส่ียง การควบคมุติดตามและประเมินผล ตลอดจนการรายงานการบรหิารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรษิัท 
 

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นีจ้ากการรายงานของผูต้รวจสอบภายใน ผูบ้ริหาร 

และผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัในเร่ืองการไม่ปฎิบตัิตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

6. การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และการเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคัดเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงคุณภาพงาน 

สถานะของผูส้อบบญัชี ขอ้จาํกดัท่ีมีสาระสาํคญั หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดม้ี

การพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจาํทุกไตรมาส เพ่ือร่วมหารือเก่ียวกบั

การตรวจสอบบญัช ีตลอดจนหารือปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ และการหาแนวทางในการแกไ้ขประเด็นต่างๆ  

 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 5  หนา้ 3 

ทั้งนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ไดพิ้จารณาการ

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมาแล้ว มีมติเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือกนางสาวมณี                    

รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5238 หรือ

นางสาวโกสมุภ ์ ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6011 แห่งบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 

และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 อีกวาระหน่ึง โดยมีค่าตอบแทนสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2563 และค่าสอบทาน               

งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นเงินจาํนวน 2,340,000 บาทซึ่งเท่ากับปี 2562 และรบัทราบค่า

สอบบญัชีประจาํปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย เป็นจาํนวนไม่เกิน 830,000 บาท โดยจะนาํเสนอ

ต่อท่ีประชมุสามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสาํคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ การคาํนึงถึงความเส่ียงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้เพ่ือใหร้ะบบบัญชีและ 

รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เชื่อถือได ้รวมทั้งใหม้ีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีตามขอบเขตและอาํนาจหน้าท่ีท่ีไดก้าํหนดไวใ้น

นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้ายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่า การจัดทาํและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน เชื่อถือได ้และบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดต่างๆ ของหน่วยงานกาํกับดูแล มีการบริหารความเส่ียงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ไม่พบ

รายการท่ีกระทบต่อบรษิัทท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 

         

 

 (พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง) 

                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 5  หนา้ 4 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตัง้

จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้รหิาร 1 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเขา้รว่มประชมุในรอบปี 2562 ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายสรุชยั  ชมภไูพสร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 

2. นายปรีชา  บณุยกิดา กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 

3. นายจกัรพงษ์  จกัราจฑุาธิบดิ ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 
 

 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ           

ท่ีระบไุวใ้นนโยบายของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาเร่ืองสาํคญั ดงันี ้

1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ                                

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมตัิต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ

รายชื่อบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื่อ

มายงับริษัทฯ รวมถึงพิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตั ิ

2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบค่าตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม และ

โบนัสกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 โดยพิจารณาให้

สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ สภาวะเศรษฐกิจ และอา้งอิงกบัธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั  

3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกาํหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิาร โดยพิจารณาใหม้ีความเหมาะสม อยู่ในระดบั

เดียวกบัอตุสาหกรรมและสงูเพียงพอท่ีจะดแูลรกัษาผูบ้รหิารท่ีมีคณุสมบตัิท่ีตอ้งการไวไ้ด ้

4.  พิจารณาคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูง และกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีฝ่ายจัดการนาํเสนอ เพ่ือรองรบัการขยาย

งานของบรษิัทฯ และนาํเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

5.  กาํหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผูบ้ริหาร

ระดบัสงู โดยนาํแนวทางจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับโครงสรา้งของคณะกรรมการและ

เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ เพ่ือใชใ้นการประเมินผลประจาํปีของกรรมการ กรรมการชดุย่อย และ

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้ายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํ 

โดยปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปรง่ใส เพ่ือประโยชนต์่อบรษิทัฯ 

 
      (นายสรุชยั  ชมภไูพสร) 

         ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 



บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี จาํกัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 5  หนา้ 5 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงองคก์ร ซึ่งมีส่วนสาํคญัท่ีจะสนบัสนุนให้

ธุรกิจดาํเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง                        

ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน เพ่ือกาํหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ให้ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกัน และวิธีบริหารความเส่ียงขององคก์รใหอ้ยู่ในระดับท่ี

ยอมรบัได ้และกาํกับดูแล ติดตามผลการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีรายนามกรรมการบริหารความเส่ียงและ

การเขา้รว่มประชมุดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทัง้หมด (คร้ัง) 

1. นายปรีชา  บณุยกิดา ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 

2. นางสาวธิติญา  ทวีธรรมสถิตย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 

3. นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย กรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 

   
ในปี 2562 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยสรุป

รายละเอียดไดด้งันี ้

1. พิจารณาแผนบรหิารความเส่ียงประจาํปีท่ีคณะทาํงานบริหารความเส่ียงไดท้าํการประเมินความเส่ียง และจดั

ระดบัความสาํคญัของความเส่ียงพรอ้มทัง้กาํหนดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และกาํหนดวิธีจดัการความเส่ียงนัน้ๆ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ี

ยอมรบัไดห้รือลดโอกาสท่ีจะเกิดขึน้  

2. ติดตามและทบทวนการดาํเนินงานตามแผนการบรหิารจดัการความเส่ียงภายใตน้โยบายและกรอบการบรหิาร 

ความเส่ียงท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และ

รายงานการบรหิารความเส่ียงดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมกีารกาํกบัดแูล ติดตามผลการบรหิารจดัการความเส่ียงอยา่งใกลช้ิด และทบทวน

ประเด็นความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ อนัจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและบรรลเุป้าหมายตามแผน

ธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้ตลอดจนเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีและเป็นการสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างยั่งยืน 

 

 

 

(นายปรีชา  บณุยกิดา) 

            ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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